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ಎ.ಎಲ್. ಮ್ತ್ತು ಜವಯ್ಸ್ ಗಿಲ್ ರವರ ಪುಸ್ುಕಗಳು 

ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಪರತಿಯಿಂದತ ಅಗತ್ಯಕಕೂ ದ ೇವರ ವವಗ್ವಾನಗಳು 

ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ದ ೇವರ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಆಶೇವವಾದಗಳು  

ಆಧಿಪತ್ಯಕ ೂ ನ್ಸ್ಯವಮ್ಕ ಮವಡಲವಗಿದ  

ಇಗ್ ಕೇ! ಯೇಸ್ತವಿನ ಹ ಸ್ರಿನಲ್ಲ ಿ

ವಿಂಚನ ಯ ಮೇಲ  ಜಯ! 

 

ಈ ಸ್ರಣಿಮವಲ ಯ ಕ ೈಪಿಡಿಗಳು 
 

ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಅಧಿಕವರ 

ಸ ೂೇಲ್ುವುದನುು ನಲಿಲಸುವುದು ಮತುು ಜಯಿಸಲ್ು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸುವುದು ಹ ೇಗ  
 

ಸ್ಭ ಯ ವಿಜಯೇತ್್ವ 

ಅಪೊಸುಲ್ರ ಕೃತಯಗಳ ಪುಸುಕದಾದಯಿಂತ 

 

ಗತಣಪಡಿಸ್ತವಿಕ ಗ್  ದ ೇವರ ಒದಗಿಸ್ತವಿಕ  
ದ ೇವರ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತುಯನುು 

ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಳಳುವುದು ಮತುು ಸ ೇವ ಮಾಡುವುದು 
 

ಅದತುತ್ಕರವವದ ಸ್ತವವರ್ವಾಬ ಕೇಧನ  
ಲ ೂೇಕವನುು ತಲ್ುಪುವ ದ ೇವರ ಯೇಜನ  

 

ನಕತ್ನ ಸ್ೃಷಿಯ ಸ್ಾರಕಪ 

ನೇವು ಕ್ತಾಸುನಲಿಲ ಯಾರ ಿಂದು ತಿಳಿದುಕ ೂಳಳುವುದು 
 

ಜೇವನದ ಮವದರಿಗಳು 
ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯಿಿಂದ 

 

ಸ್ತುತಿ ಮ್ತ್ತು ಆರವಧನ  
ದ ೇವರ ಆರಾಧಕರಾಗುವುದು 

 

ಪ್ವರರ್ಾನ  
ಸವಗಗವನುು ಭೂಮಿಗ  ತರುವುದು 

 

ಅಸವಧವರಣವವಗಿ ಜೇವಿಸ್ತವುದತ 
ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ವರಗಳ ಮೂಲ್ಕ 
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ಲ ೇಖಕರ ಬಗ್  ೆ

ಎ.ಎಲ್. ಗಿಲ್ ರವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷಣಕಾರರು, ಲ ೀಖಕರು ಮತುು ಸತಯವ ೀದ ಬ  ೀಧಕರು. ಎ.ಎಲ್ 

ರವರ ಅಪೊಸ  ುಲಿಕ ಸ ೀವ ಯ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಅವರನ್ುು ವಿಶ್ವದ ಐವತುಕ ೂ ಹ ಚ್ುು ರಾಷರಗಳಿಗ  ಕರ ದ  ಯಿ್ದವ , 
ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ೂಂತ ಹ ಚ್ಚುನ್ ಜನ್ಸಮ ಹಕ ೂ ನ ೀರವಾಗಿ ಮತುು ಅನ ೀಕ ಲಕ್ಷ ಜನ್ರಿಗ  ರ ೀಡಿಯೊ ಮತುು 
ದ ರದಶ್ಶನ್ದ ಮ ಲಕ ಬ  ೀಧಿಸುತ್ತುದಾಿರ . 

ಎ.ಎಲ್. ಮತುು ಜಾಯ್ಸ್ ಗಿಲ್ ರವರ ಅತ್ತ ಹ ಚ್ುು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತುರುವ ಪ್ುಸುಕಗಳು ಮತುು ಕ ೈಪಿಡಿಗಳು ಇಪ್ಪತುು 
ಲಕ್ಷಕ ೂ ಹ ಚ್ುು ಪ್ರತ್ತಗಳು ಯುನ ೈಟ ಡ್ ಸ ಟೀಟ್್್ನ್ಲಿಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿವ . ಅವರ ಬರಹಗಳನ್ುು ಅನ ೀಕ ಭಾಷ ಗಳಿಗ  
ಅನ್ುವಾದಿಸಲಾಗಿದ , ವಿಶ್ವದಾದಯಂತ ಸತಯವ ೀದ ಅಧಯಯನ್ದ ಶಾಲ ಗಳಲಿಿ ಮತುು ಸ ಮಿನಾರ್ಗಳಲಿಿ ಅವುಗಳನ್ುು 
ಬಳಸಲಾಗುತ್ತುದ . 

ಜೀವನ್ವನ್ುು ಬದಲಾಯ್ದಸುವ ಶ್ಕ್ುಯುತವಾದ ದ ೀವರ ವಾಕಯದ ಸತಯಗಳು ಅವರ ಕ್ರಯಾಶ್ಕುವಾದ ಉಪ್ದ ೀಶ್, 

ಬ  ೀಧನ , ದ ರದಶ್ಶನ್ದ ಪ್ರಸರಣ, ಬರವಣಿಗ , ವಿಡಿಯೊೀ ಮತುು ಆಡಿಯೊ ಸುರುಳಿಗಳ ಸ ೀವ ಯ ಮ ಲಕ 

ಇತರರ ಜೀವನ್ದಲಿಿ ಒಳವಾಯಪಿಸಿವ . 

ದ ೀವರ ಪ್ರಸನ್ುತ ಯ ಅದುುತ ಮಹಿಮೆಯನ್ುು ಅವರ ಉಜಜೀವನ್ದಲಿಿ, ಸುುತ್ತ ಆರಾಧನ ಯಲಿಿ ಮತುು 
ಸ ಮಿನಾರ್ಗಳಲಿಿ ಅನ್ುಭವಿಸಿದಾಿರ , ವಿಶಾವಸಿಗಳಾಗಿ ದ ೀವರ ನಿಜವಾದ ಮತುು ನಿಕಟವಾದ ಆರಾಧಕರಾಗುವುದು 
ಹ ೀಗ  ಎಂದು ಕಂಡುಕ  ಂಡಿದಾಿರ . ವಿಶಾವಸಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಎಂಬ ಅವರ ಬ  ೀಧನ ಗಳ ಮ ಲಕ ಜಯ ಮತುು 
ಧ ೈಯಶದ ಕುರಿತಾದ ಹ  ಸ ಮತುು ಉತ ುೀಜಕ ಆಯಾಮವನ್ುು ಅನ ೀಕರು ಕಂಡುಕ  ಂಡಿದಾಿರ . 

ದ ೀವರ ಗುಣಪ್ಡಿಸುವ ಶ್ಕ್ುಯು ಅವರ ಕ ೈಯ್ದಂದ ಹರಿಯುವಂತಹ ದ ೀವರು ಕ  ಟಟ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಸ ೀವ ಗ  
ಕಾಲಿಡಲು ಗಿಲ್್ ರವರು ಅನ ೀಕ ವಿಶಾವಸಿಗಳಿಗ  ತರಬ ೀತ್ತ ನಿೀಡಿದಾಿರ . ಅನ ೀಕರು ತಮಮ ದ ೈನ್ಂದಿನ್ ಜೀವನ್ದಲಿ ಿ

ಮತುು ಸ ೀವ ಗಳಲಿಿ ಪ್ವಿತಾರತಮನ್ ಎಲಾಿ ಒಂಬತುು ವರಗಳಲಿಿ ಕಾಯಶನಿವಶಹಿಸಲು ಮುಕುರಾಗುವುದರಿಂದ 

ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಾವಭಾವಿಕರಾಗಿರಲು ಕಲಿತ್ತದಾಿರ . 

ಎ.ಎಲ್. ಮತುು ಜಾಯ್ಸ್ ಇಬಬರ  ಮಾಸಟರ ಆಫ್ ಥಿಯೊಲಾಜಕಲ್ ಅಧಯಯನ್ಗಳಲಿಿ ಪ್ದವಿಗಳನ್ುು ಹ  ಂದಿದಾಿರ . 
ಎ.ಎಲ್. ವಿಷನ್ ಕ್ರಶ್ಚುಯನ್ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲಯದಿಂದ ಥಿಯೊಲಾಜ ಪ್ದವಿಯಲಿಿ ಡಾಕಟರ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ 

ಪ್ದವಿಯನ್ುು ಗಳಿಸಿದಾಿರ . ಅವರ ಸ ೀವ ಯು ದ ೀವರ ವಾಕಯದಲಿಿ ದೃಢವಾಗಿ ಆಧರಿಸಿದ , ಯೀಸುವಿನ್ ಮೆೀಲ  
ಕ ೀಂದಿರೀಕೃತವಾಗಿದ , ಪ್ವಿತಾರತಮನ್ ಶ್ಕ್ುಯ ಕುರಿತಾದ ನ್ಂಬಿಕ ಯಲಿಿ ಮತುು ಪ್ವಿತಾರತಮನ್ಲಿಿದುಿಕ  ಂಡು 
ಕಲಿಸುವುದರಲಿಿ ಬಲವಾಗಿದ . 

ಅವರ ಸ ೀವ ಯು ತಂದ ಯ ಪಿರೀತ್ತಯ ಹೃದಯದ ಪ್ರದಶ್ಶನ್ವಾಗಿದ . ದ ೀವರ ಶ್ಕ್ುಯ ಅಡಿಯಲಿಿ ಶ್ಕ್ುಯುತ 

ಅಭಿಷ ೀಕ, ಸ ಚ್ಕಕಾಯಶಗಳು, ಅದುುತಗಳು ಮತುು ಗುಣಪ್ಡಿಸುವ ಅದುುತಗಳು ಅವರ ಉಪ್ದ ೀಶ್ ಮತುು 
ಬ  ೀಧನ ಯೊಂದಿಗ  ಉಂಟಾಗುತುವ . 

ಕತಶನ್ ಮುಂದ  ಅಳುವುದು ಮತುು ದ ೀವರ ಮಹಿಮೆ ಮತುು ಶ್ಕ್ುಯ ಅದುುತಕರವಾದ ಪ್ರದಶ್ಶನ್ಗಳು ಸ ೀರಿದಂತ  
ಉಜಜೀವನ್ದ ಗುರುತುಗಳು ಅವರ ಸಭ ಗಳಲಿಿ ಪಾಲ  ೊಳುುವ ಅನ ೀಕರು ಅನ್ುಭವಿಸುತ್ತುದಾಿರ . 
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ಬ  ೇಧಕರಿಗ್  ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ್  ಕಿವಿಮಯತ್ತ 

ಯೇಸು “ಮನುಷ್ಯರಗ  ವರಗಳನುು ಕ ೂಟ್ಟನು” ಎಿಂದು ಅಪೊಸುಲ್ನಾದ ಪ್ೌಲ್ನು ಎಫ ಸ 4:8-12 ರಲಿಲ ಬರ ದಿದಾಾನ . 
ಈ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತುು ಪವರಾಮುಖಯವಾದ ವರಗಳಳ ದ ೇವರು ತನು ಅಪೊಸುಲ್ರು, ಪಾವಾದಿಗಳಳ, 
ಸುವಾತಿಗಕರು, ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕರು ಮತುು ಬ ೂೇಧಕರು ಎಿಂದು ಕರ ಯುವ ಪುರುಷ್ರು ಮತುು ಸ್ರೇಯರು ಆಗಿದಾಾರ . ಈ 

ವರಗಳನುು ಇಿಂದು ಆತನ ಸಭ ಯಲಿಲ ಹ ೇಗ  ಪುನಃಸಾಾಪಿಸಲಾಗುತಿುದ  ಮತುು ದ ೇವನಜನರನುು ಸ ೇವ ಯ 

ಕಾಯಗಕಾಾಗಿ ಸಜುುಗ ೂಳಿಸಲ್ು ಅವು ಹ ೇಗ  ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುತಿುವ  ಎಿಂಬುದನುು ಈ ಅಧಯಯನವು 
ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತುದ . ಇದು ಸತಯವ ೇದದಾತಮಕ ಹಿರಯತವ, ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ  ಮತುು ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಲಿಲ ಈ 

ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳಳ ಹ ೇಗ  ಒಟ್ಟಟಗ  ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುತುವ  ಎಿಂಬುದರ ಬಗ ೆ ತಿಳಳವಳಿಕ ಯನುು ನೇಡುತುದ . 

ಈ ಕ ೈಪಿಡಿಯಲಿಲ ಪಾಸುುತಪಡಿಸಲಾದ ಕ ಲ್ವು ಸತಯಗಳಳ ಸಾಿಂಪಾದಾಯಿಕ ನಿಂಬಿಕ ಗಳಿಗ  ಮತುು ಮಾದರಗಳಿಗ  
ಸವಾಲ್ು ಹಾಕಬಹುದು. ದ ೇವರು ತನು ಸಭ ಯಲಿಲ ಮಾಡುತಿುರುವ ಪುನಃಸಾಾಪನ  ಕಾಯಗವು ಸಾಗುತಿುರುವಾಗ, 

ವಿಭಜನ ಯನುು ಮತುು ಭಿನಾುಭಿಪ್ಾಾಯವನುು ತರಲ್ು ಸ ೈತ್ಾನನು ಈ ಅವಕಾಶವನುು ಉಪಯೇಗಿಸಲ್ು 
ಬಯಸುತ್ಾುನ  ಎಿಂಬುದನುು ನಾವು ನ ನಪಿನಲಿಲಟ್ುಟಕ ೂಳುಬ ೇಕು. ಆದರ , ನಾವ ಲ್ಲರೂ ನಮಮ ಆತಮದಲಿಲ ತ್ ರ ದ 

ಮನಸುುವುಳುವರು ಮತುು ಕಲಿಯುವುದಕ ಾ ಸ್ದಧರಾದವರು ಆಗಿರಬ ೇಕು ಮತುು ಅದ ೇ ಸಮಯದಲಿಲ ಸಾಿಂಪಾದಾಯಿಕ 

ಮಾದರಗಳನುು ಉಳಿಸ್ಕ ೂಳುಲ್ು ಬಯಸುವವರ ೂಿಂದಿಗ  ಪಿಾೇತಿಯನುು ಮತುು ಐಕಯತ್ ಯನುು ಕಾಪ್ಾಡಿಕ ೂಳುಬ ೇಕು. 

ಈ ಕ ೂೇರ್ಸಗ ಅನುು ಕಲಿಸುವ ಮೊದಲ್ು ನೇವು ಈ ಸರಣಿಮಾಲ ಯ ಆಡಿಯೇ ಟ ೇಪ್ಗಳನುು ಆಲಿಸ್ ಮತುು 
ಸತಯವ ೇದದಾತಮಕ ಹಿರಯತವ ಮತುು ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳಿಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ ದ ೇವರ ವಾಕಯದ 

ಸತಯಗಳ  ಿಂದಿಗ  ನಮಮನುು ತುಿಂಬಿಸ್ಕ ೂಳಿುರ ಎಿಂದು ನಾವು ಸಲ್ಹ  ನೇಡುತ್ ುೇವ . ನೇವು ಈ ಸತಯಗಳನುು ಇತರರಗ  
ತಿಳಿಸ್ಕ ೂಡುವಾಗ ನೇವು ಬಳಸುವುದಕಾಾಗಿ ರೂಪರ ೇಖ ಯನುು ಈ ಕ ೈಪಿಡಿಯು ಒದಗಿಸುತುದ . 

ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬ  ೀಧನ ಗ  ವ ೈಯಕ್ುಕ ಜೀವನ್ದ ಉದಾಹರಣ ಗಳು ಅತಯಗತಯವಾಗಿವ . ಲ ೀಖಕನ್ು ಈ ಕೃತ್ತಯ್ದಂದ 

ಇವುಗಳನ್ುು ಬಿಟುಟಬಿಟ್ಟಟದಾಿನ , ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬ  ೀಧಕನ್ು ತನ್ು ಸವಂತ ಅನ್ುಭವಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ವಿದಾಯಥಿಶಗಳು 
ಸಂಬಂಧಕಲಿಪಸಲು ಸಾಧಯವಾಗುವಂತಹ ಇತರ ಉದಾಹರಣ ಗಳನ್ುು ಬಳಸಬಹುದು. 

ಪ್ವಿತಾರತಮನ ೀ ನ್ಮಗ  ಎಲವಿನ್ುು ಬ  ೀಧಿಸಲು ಬಂದಿದಾಿನ  ಎಂದು ಯಾವಾಗಲ  ನ ನ್ಪಿನ್ಲಿಿಡಬ ೀಕು ಮತುು 
ನಾವು ಅಧಯಯನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ನಾವು ಬ  ೀಧಿಸುವಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಲ  ಪ್ವಿತಾರತಮನಿಂದ 

ಬಲವನ್ುು ಹ  ಂದಬ ೀಕು ಮತುು ಆತನಿಂದ ನ್ಡ ಸಲಪಡಬ ೀಕು. 

ವ ೈಯಕ್ುಕ ಅಥವಾ ಗುಂಪ್ು ಅಧಯಯನ್ಗಳಿಗ , ಸತಯವ ೀದ ಅ್ಧಯಯನ್ ಶಾಲ ಗಳಿಗ , ಭಾನ್ುವಾರ ಶಾಲ ಗಳಿಗ  ಮತುು 
ಮನ  ಗುಂಪ್ುಗಳಿಗ  ಈ ಅಧಯಯನ್ವು ಅತುಯತುಮವಾಗಿದ . ಅಧಯಯನ್ದ ಸಮಯದಲಿಿ ಬ  ೀಧಕ ಮತುು ವಿದಾಯಥಿಶ 

ಇಬಬರ  ಈ ಕ ೈಪಿಡಿಯ ಪ್ರತ್ತಗಳನ್ುು ಹ  ಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖಯವಾಗಿರುತುದ . 

ಅತುಯತುಮ ಪ್ುಸುಕಗಳಲಿ ಿ ಬರ ಯಲಾಗುತುದ , ಅವುಗಳಿಗ  ಅಡಿಗ ರ  ಹಾಕಲಾಗುತುದ , ಧಾಯನಿಸಲಾಗುತುದ  ಮತುು 
ಮನ್ನ್ ಮಾಡಲಾಗುತುದ . ನಿಮಮ ಟ್ಟಪ್ಪಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮತುು ಟ್ಟೀಕ ಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಜಾಗವನ್ುು ಬಿಟ್ಟಟದ ಿೀವ . 
ಪ್ರಾಮಶ ಶಗಾಗಿ ಮತುು ವಿಷಯಗಳನ್ುು ಪ್ುನ್ಃ ಕಂಡುಕ  ಳುುವುದಕಾೂಗಿ ನಿಮಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ತವರಿತವಾಗಿ 

ಉಲ ಿೀಖಿಸುವ ವಯವಸ ೆಯೊಂದಿಗ  ಪ್ುಸುಕದರ ಪ್ವನ್ುು ವಿನಾಯಸಗ  ಳಿಸಲಾಗಿದ . ಪ್ರತ್ತಯೊಬಬ ವಯಕ್ುಯು ಈ 

ವಿಷಯವನ್ುು ಅಧಯಯನ್ ಮಾಡಿದ ನ್ಂತರ ಇತರರಿಗ  ವಿಷಯಗಳನ್ುು ಬ  ೀಧಿಸಲು ಈ ವಿಶ ೀಷ ಪ್ುಸುಕದರ ಪ್ವು 
ಸಾಧಯವಾಗಿಸುತುದ . 
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ಪೌಲನ್ು ತ್ತಮೊಥ ಯನಿಗ  ಹಿೀಗ  ಬರ ದನ್ು: 

ನೇನತ ನನನಿಂದ ಅನ ೇಕ ಸಯಕ್ಷಿಗಳ ಮತಿಂದ್  ಕ ೇಳಿದ ಉಪದ್ ೇಶವನತನ ಇತ್ರರಿಗ್  ಬ  ೇಧಿಸಶಕುರಯದ 

ನಿಂಬಿಗಸು ಮನತಷ್ಾರಿಗ್  ಒಪ್ಪಿಸಿಕ  ಡತ 2 ತಿಮೊಥ  2:2 

ಪಾತಿಯಬಬ ವಿದಾಯರ್ಥಗಯು ಬ ೂೇಧಕನಾಗಬ ೇಕ ಿಂದು ದ ೇವರು ಯೇಜಿಸ್ದಾಾನ  ಎಿಂದು ನಾವು ನಿಂಬುತ್ ುೇವ . ಈ 

ಕ ೈಪಿೀಡಿಯನ್ುು ಜೀವನ್ದಲಿ ಿ ವೃದಿಿಗಾಗಿ, ಸ ೀವ ಗಾಗಿ ಮತುು ವಿದಾಯಥಿಶಗಳ ಭವಿಷಯದ ಬ  ೀಧನ ಗಾಗಿ 

ವಿನಾಯಸಗ  ಳಿಸಲಾಗಿದ . ಪ್ರತ್ತಯೊಬಬ ವಿದಾಯಥಿಶಯು ಈ ಕ ೈಪಿಡಿಯನ್ುು ಬಳಸುವ ಮ ಲಕ, ಈ ಪ್ಠ್ಯಕರಮವನ್ುು 
ಇತರರಿಗ  ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿಸಬಹುದು. 
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 ಪ್ವಠ್ಒಿಂದತ 

ಸ ೇವ ಯ್ವರಗಳು 

ಪಿೇಠಿಕ  

ಐದತ ವಿಧವವದ ಸ ೇವ ಗಳು 

ಯೇಸು ಈ ಭೂಮಿಯನುು ಬಿಟ್ುಟ ಹ ೂರಟ್ುಹ ೂೇದಾಗ ಆತನು 
ಮನುಷ್ಯರಗ  ವರಗಳನುು ಕ ೂಟ್ಟನು ಎಿಂದು ಎಫ ಸ ಪತಿಾಕ ಯ 

ನಾಲ್ಾನ ಯ ಅಧಾಯಯದಲಿಲ ಪ್ೌಲ್ನು ನಮಗ  ಹ ೇಳಿದಾಾನ . 
ಇವುಗಳನುು ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳಳ ಎಿಂದು ಕರ ಯುತ್ಾುರ . 

ಎಫ ಸ್ 4:8,11 ಆತ್ನತ ಉನನತ್ ಸವಾನಕ ೂ ಏರಿದವಗ ರ್ವನತ ಜಯಿಸಿದ 

ಬಹತ ಜನರನತನ ಸ ರ  ಹಿಡತಕ ಕಿಂಡತ ಹ ಕೇಗಿ ಮ್ನತಷ್ಯರಿಗ್  
ದವನಗಳನತನ ಮವಡಿದನತ ಎಿಂಬದವಗಿ ಪರವವದಿಯತ ಹ ೇಳುರ್ವುನ . 

ಆತ್ನತ ಕ ಲವರನತನ ಅಪೊಸ್ುಲರನವನಗಿಯಕ ಕ ಲವರನತನ 
ಪರವವದಿಗಳನವನಗಿಯಕ ಕ ಲವರನತನ ಸೌವವತಿಾಕರನವನಗಿಯಕ 

ಕ ಲವರನತನ ಸ್ಭವಪ್ವಲಕರನವನಗಿಯಕ ಉಪದ ೇಶಗಳನವನಗಿಯಕ 

ಅನತಗರಹಿಸಿದನತ. 

ಈ ಐದು ಸ ೇವ ಗಳನುು "ಕ್ತಾಸುನ ಆರ ೂೇಹಣದ ವರಗಳಳ" ಎಿಂದೂ 

ಕರ ಯಲಾಗುತುದ , ಏಕ ಿಂದರ  ಅವುಗಳನುು "ಆತನು ಉನುತ ಸಾಾನಕ ಾ 
ಏರದಾಗ" ಕ ೂಡಲಾಯಿತು. 

ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳಳ ಹಿೇಗಿವ : 
 ಅಪೊಸುಲ್ರು 
 ಪಾವಾದಿಗಳಳ 
 ಸುವಾತಿಗಕರು 
 ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕರು 
 ಬ ೂೇಧಕರು 

ಈ ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳಳ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹ ೂೇಗುವುದು ದ ೇವರ 

ಯೇಜನ ಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವುಗಳನುು ದ ೇವರು ಅವುಗಳ 

ಸರಯಾದ ಸಾಾನಕ ಾ ಪುನಃಸಾಾಪಿಸುತಿುದಾಾನ . ಸಭ ಗ  ಯೇಸು 
ಕ ೂಟ್ಟಟರುವ ಈ ಐದು ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳನುು ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಐದು 
ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಗಳಳ ಎಿಂದು ಕರ ಯಲಾಗುತುದ . 

 ಸಭ ಯ ಭಾಗವಾಗಿದ  
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ಯೇಸು, “ನಾನು ನನು ಸಭ ಯನುು ಕಟ್ುಟತ್ ುೇನ ” ಎಿಂದು ಹ ೇಳಿದನು. 
ಆತನು ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ ಸಿಂಯುಕು ಸಮೂಹವಾದ ಅರ್ವಾ ದ ೇಹವ ಿಂಬ 

ಸಭ ಯನುು ಕಟ್ುಟತ್ಾುನ . ಆತನು ಕಟ್ುಟವ ಸಭ ಯು "ಪ್ಾತ್ಾಳದ 

ಶಕ್ತುಗಳಳ ಆರ್ವಾ ದಾವರಗಳಳ" (ಸ ೈತ್ಾನನ ಎಲಾಲ ರಾಜಯಗಳನುು 
ಪಾತಿನಧಿಸುವ) ಜಯಿಸಲ್ು ಸಾಧಯವಾಗದಿಂರ್ ಜಯಶ್ಾಲಿಯಾದ 

ಸಭ ಯಾಗಿದ  ಎಿಂದು ಆತನು ವಿವರಸ್ದನು. 

ಮ್ರ್ವುಯ 16:18 ಮ್ತ್ತು ನವನತ ನ್ಸ್ನಗ್  ಒಿಂದತ ಮವತ್ನತನ 
ಹ ೇಳುರ್ ುೇನ , ನ್ಸ್ೇನತ ಪ್ ೇತ್ರನತ ಈ ಬಿಂಡ ಯ ಮೇಲ  ನನನ ಸ್ಭ ಯನತನ 
ಕಟ್ತಿವ ನತ. ಪ್ವರ್ವಳಲ ಕೇಕದ ಬಲವು ಅದನತನ ಸ ಕೇಲ್ಲಸ್ಲವರದತ. 

ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಯ ಪೂಣಗವಾದ ಪುನಃಸಾಾಪನ ಯು ಯೇಸು 
ಇಿಂದು ತನು ಸಭ ಯನುು ಕಟ್ುಟತಿುರುವುದರ ಪಾಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ . 

ಈ ಜಯಶ್ಾಲಿಯಾದ ಸಭ ಯು ಯೇಸು ಕ್ತಾಸುನಲಿಲರುವ ಪಾತಿಯಬಬ 
ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳನುು ಒಳಗ ೂಿಂಡು ಕಟ್ಟಲ್ಾಟ್ಟಟದ , ಆತನ ದ ೇಹವು ಒಟಾಟಗಿ 

ಸ ೇರ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುತಿುದ , ಪಾತಿಯಬಬರೂ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ  
ದ ೇವರ ರಾಜಯವನುು ಪಾಬಲ್ವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸುವುದರಲಿಲ ತಮಮ 
ಭಾಗದ ಕ ಲ್ಸವನುು ಮಾಡುತಿುದಾಾರ  ಎಿಂದು ದ ೇವರ ವಾಕಯವು 
ತಿಳಿಸುತುದ . 

ಯೇಸು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವಷ್ಗಗಳ ಹಿಿಂದ  ಈ ಭೂಮಿಯಲಿಲ 
ಜಿೇವಿಸುತಿುದಾಾಗ ಮಾಡಿದ ಅದ ೇ ಕಾಯಗಗಳನ ುೇ ಇಿಂದು ಪಾತಿಯಬಬ 
ವಿಶ್ಾವಸ್ಯು ಮಾಡುತಿುದಾಾನ . ಯೇಸು ಕಟ್ುಟತಿುರುವ ಸಭ ಯಲಿಲ 
ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯೂ ಸ ೇವ ಯ ಕಾಯಗದಲಿಲ ಅರ್ವಾ 

ಆರಾಧನ ಯ ಕಾಯಗಗಳಲಿಲ ಪಾಮುಖ ಪ್ಾತಾವುಳುವರು ಆಗಿದಾಾರ . 

ಯೇಹವನ 14:12 ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ನ್ಸ್ಜನ್ಸ್ಜವವಗಿ ಹ ೇಳುರ್ ುೇನ . ನನನನತನ 
ನಿಂಬತವವನತ ನವನತ ನಡಿಸ್ತವ ಕ್ರರಯಗಳನತನ ರ್ವನಕ ನಡಿಸ್ತವನತ 
ಮ್ತ್ತು ಅವುಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಮ್ಹರ್ವುದ ಕ್ರರಯಗಳನತನ ನಡಿಸ್ತವನತ. 
ಯವಕಿಂದರ  ನವನತ ತ್ಿಂದ ಯ ಬಳಿಗ್  ಹ ಕೇಗತರ್ ುೇನ . 

ಯೇಸು ಈ ಭೂಮಿಯಲಿಲದಾಾಗ, ಆತನು ಹನ ುರಡು ಮಿಂದಿಗ  
ತರಬ ೇತಿಯನುು ಕ ೂಟ್ುಟ ತನು ಕ್ತಾಯಗಳನುು ಮಾಡಲ್ು ಅವರನುು 
ಕಳಳಹಿಸ್ದನು. 

ಮ್ರ್ವುಯ 10:1 ಆತ್ನತ ತ್ನನ ಹನ ನರಡತ ಮ್ಿಂದಿ ಶಷ್ಯರನತನ ಹತ್ುರಕ ೂ 
ಕರ ದತ ದ ವಾಗಳನತನ ಬ್ಲಡಿಸ್ತವದಕಕೂ ಎಲವಿ ತ್ರದ ರ ಕೇಗಗಳನಕನ 
ಎಲವಿ ತ್ರದ ಬ ೇನ ಗಳನಕನ ವವಸಿಮವಡತವದಕಕೂ ಅವರಿಗ್  
ಅಧಿಕವರ ಕ ಕಟ್ಿನತ. 
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ಮ್ರ್ವುಯ 10:7,8 ಪರಲ ಕೇಕ ರವಜಯವು ಸ್ಮೇಪವವಯಿರ್ ಿಂದತ 
ಸವರಿಹ ೇಳುರ್ವು ಹ ಕೇಗಿರಿ, ರ ಕೇಗಿಗಳನತನ ಸ್ಾಸ್ಾಮವಡಿರಿ, ಸ್ತ್ುವರನತನ 
ಬದತಕ್ರಸಿರಿ, ಕತಷ್ಠಹತಿುದವರನತನ ಶತದಾಮವಡಿರಿ, ದ ವಾಗಳನತನ 
ಬ್ಲಡಿಸಿರಿ. ಉಚಿತ್ವವಗಿ ಹ ಕಿಂದಿದಿಾರಿ ಉಚಿತ್ವವಗಿ ಕ ಕಡಿರಿ. 

ದ ೇವರ ಯೇಜನ  

ಯೇಸುವಿನ ಕಾಯಗಗಳನುು ನಾವು ಸ ೇವಕರು ಎಿಂದು ಕರ ಯುವ 

ಸ್ೇಮಿತ ಸಿಂಖ ಯಯ ಪುರುಷ್ರು ಮಾತಾವ ೇ ನವಗಹಿಸ್ದಾಾರ  ಎಿಂದು 
ಅನ ೇಕ ವಷ್ಗಗಳಿಿಂದ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ದ ಾೇವ . ಸ ೇವ ಯ ಎಲಾಲ 
ಕಾಯಗಗಳಳ ಅವರ ಕ ೈಯಿಿಂದಲ ೇ ನಡ ಯಬ ೇಕ ಿಂದು ನಾವು 
ಭಾವಿಸ್ದ ಾೇವ . 

 ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳಳ 

ಆದಾಗೂಯ, ಯೇಸುವಿಗ  ಉತುಮವಾದ ಯೇಜನ  ಇತುು. ಆತನು 
ತನು ತಿಂದ ಯ ಬಳಿಗ  ತಿರುಗಿ ಏರಹ ೂೇದಾಗ, ಆತನು ಅಪೊಸುಲ್ರು, 
ಪಾವಾದಿಗಳಳ, ಸುವಾತಿಗಕರು, ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕರು ಮತುು 
ಬ ೂೇಧಕರನುು ತನು ಸಭ ಯಿಂಬ ದ ೇಹಕ ಾ ಕ ೂಟ್ಟನು. 

ಪಾತಿಯಿಂದು ಸ ೇವ ಯೂ ಒಿಂದ ೇ ಗುರಯನುು ಹ ೂಿಂದಿರಬ ೇಕ್ತತುು. 
ಅವುಗಳಳ ಹಿೇಗಿವ : 
 ದ ೇವರ ಜನರನುು ಸ ೇವಾ ಕಾಯಗಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ದಧಪಡಿಸುವುದು 
 ಕ್ತಾಸುನ ದ ೇಹವನುು ಬ ಳ ಸುವುದು/ಕಟ್ುಟವುದು 
 ಸಭ ಯನುು ನಿಂಬಿಕ ಯಲಿಲ ಐಕಯತ್ ಗ  ನಡ ಸುವುದು 
 ದ ೇವರ ಮಗನ ಜ್ಞಾನವನುು ಕಲಿಸುವುದು 
 ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳನುು ಪಾವಿೇಣತ್ ಯ ಹಿಂತಕ ಾ ನಡ ಸುವುದು 
 ಕ್ತಾಸುನ ಪರಪೂಣಗತ್ ಗ  ನಡ ಸುವುದು 

ಎಫ ಸ್ 4:12,13 ನವವ ಲಿರಕ ನಿಂಬ್ಲಕ ಯಿಿಂದಲಕ ದ ೇವಕತಮವರನ 

ವಿಷ್ಯವವದ ಜ್ಞವನದಿಿಂದಲಕ ಉಿಂಟವಗತವ ಐಕಯವನತನ ಹ ಕಿಂದಿ 

ಪರವಿೇಣರ್ ಗ್  ಬಿಂದವರವಗಿ ಕ್ರರಸ್ು ಪರಿಪೂಣಾರ್ ಯಿಂಬ ಪರಮವಣವನತನ 
ಮ್ತಟ್ತಿವ ತ್ನಕ, ದ ೇವಜನರನತನ ಯೇಗಯಸಿಾತಿಗ್  ತ್ರತವ 

ಕ ಲಸ್ಕ ಕೂೇಸ್ೂರವೂ ಸ್ಭ ಯ ಸ ೇವ ಗ್ ಕೇಸ್ೂರವೂ ಕ್ರರಸ್ುನ ದ ೇಹವು 
ಅಭಿವೃದಿಾಯವಗತವದಕ ಕೂೇಸ್ೂವೂ ಆತ್ನತ ಇವರನತನ 
ಅನತಗರಹಿಸಿದನತ … 

ಪರತಿಯಬಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ 
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ಅವರ ಕಾಯಗಭಾರಗಳಳ ಸ ೇವ ಯ ಎಲಾಲ ಕ ಲ್ಸಗಳನುು ತ್ಾವ ೇ 
ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಆದರ  ಅವುಗಳನುು ಮಾಡಲ್ು ದ ೇವರ ಜನರನುು 
ಸ್ದಧಪಡಿಸುವುದು ಅವರ ಕಾಯಗಭಾರವಾಗಿತುು. 

ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯು ದ ೇವರ ಸ ೈನಯದಲಿಲ ಸ ೈನಕನಾಗಿದಾಾನ  
ಎಿಂದು ದ ೇವರ ವಾಕಯವು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತುದ . ದ ೇವರನುು ಐದು 
ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಗ  ಕರ ಯುಲ್ಾಟ್ಟಟರುವವರು ಯೇಸು ಕ್ತಾಸುನ 

ಸುವಾತ್ ಗಯಿಂದಿಗ  ಜಗತುನುು ಗ ಲ್ುಲವ ಮುಿಂಚೂಣಿಯಲಿಲರುವ 

ಸ ೈನಕರಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರು “ಸ ೈನಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಂತ್ ” 

ಇದಾಾರ , ದ ೇವರ ಸ ೈನಯದಲಿಲ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ ೈನಕರಾಗಿರುವಿಂತ್  ಅವರು 
ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳನುು ತರಬ ೇತಿಗ ೂಳಿಸುತ್ಾುರ . 

ನಾವು ಅಪೊಸುಲ್ನ, ಪಾವಾದಿಯ, ಸುವಾತಿಗಕನ, ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕನ 

ಮತುು ಬ ೂೇಧಕನ ಸ ೇವ ಯ ಬಗ ೆ ಕಲಿಯುವಾಗ, “ದ ೇವರ 

ಸ ೇವಕರಾಗಿ” ಇವರ ೇ ಈ ಕ ಲ್ಸವನುು ಮಾಡಬ ೇಕಾದವರು ಎಿಂಬ 

ನಮಮ ಸಾಿಂಪಾದಾಯಿಕ ವಿಚಾರಗಳನುು ಬದಿಗಿಡಬ ೇಕು. ಬದಲಾಗಿ, 

ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯ ಕುರತಿರುವ ದ ೇವರ ಯೇಜನ ಯ ಮತುು 
ಉದ ಾೇಶದ ಕಡ ಗ  ನಮಮ ಗಮನವನುು ಹರಸ ೂೇಣ. 

ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಗಳನುು ಮಾಡುವವರಿಂದ ಕಲಿತುಕ ೂಿಂಡು 
ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ಪಾಬುದಧವಾದ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಾಗುತ್ಾುರ . ಅವರು 
ಬಲಿಷ್ಠರಾಗುತ್ಾುರ , ದೃಢವಾಗುತ್ಾುರ , ಪಿಾೇತಿಯಲಿಲ 
ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುತ್ಾುರ , ಅಸ್ಾರಜುುಗಳಳ ಮಾನವ ದ ೇಹವನುು 
ಬ ಿಂಬಲಿಸುವಿಂತ್ ಯೇ ಅವರು ಪರಸಾರ ಒಬಬರನ ೂುಬಬರು 
ಬ ಿಂಬಲಿಸುತ್ಾುರ . 

ಎಫ ಸ್ 4:14-16 ನವವು ಇನತನ ಮೇಲ  ಕಕಸ್ತಗಳವಗಿರಬವರದತ 
ದತಜಾನರ ವಿಂಚನ ಗಕ ದತಭ ಕೇಾಧಕರ ಕತಯತಕ್ರುಗಕ ಒಳಬ್ಲದತಾ 
ನವನವ ಉಪದ ೇಶಗಳಿಿಂದ ಕಿಂಗ್ ಟ್ತಿ ಗ್ವಳಿಯಿಿಂದ ಅತಿುತ್ು 
ನಕಕ್ರಸಿಕ ಕಿಂಡತ ಹ ಕೇಗತವವರ ಹವಗಿರಬವರದತ. ಪಿರೇತಿಯಿಿಂದ 

ಸ್ತ್ಯವನನನತಸ್ರಿಸ್ತರ್ವು ಬ ಳ ದತ ಎಲವಿ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯಕ ಕ್ರರಸ್ುನ 

ಐಕಯವನತನ ಹ ಕಿಂದತರ್ವು ಬರಬ ೇಕತ. ಆತ್ನ ೇ ಶರಸ್ತ್ ದ ೇಹವ ಲವಿ 

ಆತ್ನ ದ ಕರ ತ್ನದಲ್ಲದಿತಾ ತ್ನನಲ್ಲಿರತವ ಎಲವಿ ನರಗಳಿಿಂದ ಬ್ಲಗಿಯವಗಿ 

ಜ ಕೇಡಿಸ್ಲಪಟ್ತಿ ಪರತಿ ಅಿಂಗದಿಿಂದ ಅದರದರ ಶಕ್ರುಯ ಪರಕವರ 

ಸ್ಹವಯ ಹ ಕಿಂದಿ ಪಿರೇತಿಯಿಿಂದ ಐಕಯವವಗಿದತಾ ಕ್ ೇಮವಭಿವೃದಿಾಯನತನ 
ಹ ಕಿಂದತತ್ುದ . 

ಈ ಅಧಯಯನದಲಿಲ, ನಾವು ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳ 

ಪಾತಿಯಿಂದು ಸ ೇವ ಯ ಮತುು ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಲಿಲ 
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ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುವುದಕ್ತಾರುವ ದ ೇವರ ಮಾದರಯ ಬಗ  ೆ ನಾವು 
ನಮಮ ಗಮನವನುು ಹರಸುತ್ ುೇವ . ಈ ವರಗಳಳ ಆತನ ಸಭ ಗ  
ಒಳ ುಯ ವರಗಳಾಗಿ ದ ೇವರು ಆರಸ್ಕ ೂಿಂಡಿರುವ ಪುರುಷ್ರು ಮತುು 
ಸ್ರೇಯರು. 

ಬ್ಲರತದತಗಳಲಿ, ಆದರ  ಕವಯಾಭವರಗಳು 

ಅಪೊಸುಲ್ನು, ಪಾವಾದಿಯು, ಸುವಾತಿಗಕನು, ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕನು ಮತುು 
ಬ ೂೇಧಕನು ಸಭ ಯಲಿಲನ ಸಾಾನದ ಅರ್ವಾ ಪದವಿಯ ಬಿರುದುಗಳಲ್ಲ. 
ಬದಲಾಗಿ, ಅವು ಕಾಯಗಭಾರಗಳಾಗಿವ . ಪಾತಿಯಿಂದು ಸ ೇವ ಯ 

ಕಾಯಗವು ಕ್ತಾಸುನ ದ ೇಹವನುು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸುವಲಿಲ ತನುದ ೇ ಆದ 

ಪಾಮುಖ ಪ್ಾತಾವನುು ಹ ೂಿಂದಿದ . 

ಉದಾಹರಣ ಗ , ಪ್ೌಲ್ನು ತನು ಪತಿಾಕ ಗಳನುು ಬರ ಯುವಾಗ, ಅವನು 
“ಅಪೊಸುಲ್ನಾದ ಪ್ೌಲ್ನು” ಎಿಂದು ಹ ೇಳಳವ ಮೂಲ್ಕ 

ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸುತ್ಾುನ , ಅದು ಕ್ತಾಸುನ ದ ೇಹದಲಿಲ ಸ ೇವ ಯ ವರವಾಗಿರಲ್ು 
ಅರ್ವಾ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸಲ್ು ಅವನು ಅಪೊಸುಲ್ನಾಗಿದಾಾನ  
ಎಿಂಬುದನುು ಸೂಚಿಸುತುದ . “ಅಪೊಸುಲ್ನಾದ ಪ್ೌಲ್ನು” ಎಿಂಬುದು 
ಅವನ ಅಪೊಸುಲ್ತವವನುು ಬಿರುದಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತುದ  ಎಿಂದು ಅವನು 
ಹ ೇಳಲಿಲ್ಲ. 

ದ ೇವರಿಿಂದ ನ ೇಮಸ್ಲಪಟ್ಟಿವ  

ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳಳ ಮನುಷ್ಯರ ಆಯಾಯಿಿಂದಲ್ಲ ಆದರ  ದ ೇವರಿಂದ 

ನ ೇಮಿಸಲ್ಾಡುತುವ . 

ಅನ ೇಕ ಬಾರ, ದ ೇವರು ಏನನಾುದರೂ ಮಾಡುತಿುದಾಾನ  ಎಿಂದು 
ನಾವು ಆತಮದಲಿಲ ತಿಳಿದುಕ ೂಿಂಡಾಗ, ನಾವು ಆತನಗ  ಸಹಾಯ 

ಮಾಡಲ್ು ಪಾಯತಿುಸುತ್ ುೇವ . ಇದು ಈಗ ಕ ಲ್ವು ಪುರುಷ್ರು ಕ ಲ್ವು 
ಭೌಗ ೂೇಳಿಕ ಪಾದ ೇಶಗಳಲಿಲ ಸಾಳದಿಿಂದ ಸಾಳಕ ಾ ಹ ೂೇಗಿ 

ಅಪೊಸುಲ್ರನುು ನ ೇಮಿಸುವಾಗ ನಡ ಯುತಿುದ . ಸ ೇವ ಯ 

ಪಾತಿಯಿಂದು ವರಗಳನುು ದ ೇವರು ನ ೇಮಿಸುತ್ಾುನ . ಆತನ 

ಆತಮದಲಿಲ ನಡ ಸಲ್ಾಡುವ ಪುರುಷ್ರು ಈ ವರಗಳನುು 
ಅರತುಕ ೂಳಳುತ್ಾುರ . 

1 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 12:27,28 ನ್ಸ್ೇವು ಕ್ರರಸ್ುನ ದ ೇಹವು ಮ್ತ್ತು ಒಬ ಕಬಬಬರವಗಿ 

ಅದಕ ೂ ಅಿಂಗಗಳವಗಿದಿಾೇರಿ ದ ೇವರತ ತ್ನನ ಸ್ಭ ಯಲ್ಲಿ 
ಮೊದಲನ ಯದವಗಿ ಅಪೊಸ್ುಲರನತನ ಎರಡನ ೇಯದವಗಿ 

ಪರವವದಿಗಳನತನ ಮ್ಕರನ ೇಯದವಗಿ ಉಪದ ೇಶಕರನತನ ಇಟ್ಟಿದವಾನ . ಆ 
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ಮೇಲ  ಮ್ಹರ್ವೂಯಾ ಮವಡತವ ಶಕ್ರುಯನತನ ನವನವ ರ ಕೇಗಗಳನತನ 
ವವಸಿಮವಡತವ ವರವನಕನ ಪರಸ್ಹವಯ ಮವಡತವ ಗತಣವನಕನ 
ಕವಯಾಗಳನತನ ನ್ಸ್ವಾಹಿಸ್ತವ ಜ್ಞವನವನತನ ವಿವಿಧ ವವಣಿಗಳನವನಡತವ 

ವರವನಕನ ಅವರವರಿಗ್  ಕ ಕಟ್ಟಿದವಾನ . 

ರ ಕೇಮವಪುರ 12:3-8 ದ ೇವರತ ನನಗ್  ಕೃಪ್ ಮವಡಿದ ಸ ೇವ ಯನತನ 
ನಡಿಸಿ ನ್ಸ್ಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ ಕಬಬಬನ್ಸ್ಗ್  ಹ ೇಳುವದ ೇನಿಂದರ  ಯವರತ ತ್ನನ 
ಯೇಗಯರ್  ಮೇರಿ ತ್ನನನತನ ಭವವಿಸಿಕ ಕಳಳದ  ದ ೇವರತ ಒಬ ಕಬಬಬನ್ಸ್ಗ್  
ಎಿಂಥ ಿಂರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಬಲವನತನ ಕ ಕಟ್ಿನ ಕೇ ಅದಕ ೂ ತ್ಕೂ ಹವಗ್  
ನವಯಯವವದ ಅಭಿಪ್ವರಯದಿಿಂದ ತ್ನನನತನ ಭವವಿಸಿಕ ಕಳಳಬ ೇಕತ.  

ಯವಕಿಂದರ  ನಮ್ಗ್  ಒಿಂದ ೇ ದ ೇಹದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಿಂಗಗಳಿರಲವಗಿ ಆ 

ಎಲವಿ ಅಿಂಗಗಳಿಗ್  ಹ ೇಗ್  ಒಿಂದ ೇ ಕ ಲಸ್ ಇರತವದಿಲಿವೇ ಹವಗ್ ಯೇ 
ನವವ ಲಿರಕ ಒಟವಿಗಿ ಕ್ರರಸ್ುನಲ್ಲಿ ಒಿಂದ ೇ ದ ೇಹವವಗಿದತಾ ಒಬ ಕಬಬಬರವಗಿ 

ಪರಸ್ಪರ ಅಿಂಗಗಳವಗಿದ ಾೇವ .  

ದ ೇವರತ ನಮ್ಗ್  ಕೃಪ್  ಮವಡಿದ ಪರಕವರ ನವವು ಬ ೇರ  ಬ ೇರ  
ವರಗಳನತನ ಹ ಕಿಂದಿದ ಾೇವ . ಹ ಕಿಂದಿದ ವರವು ಪರವವದನ  
ರಕಪವವಗಿದಾರ  ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ್ ವರಕ ೂ ತ್ಕೂ ಹವಗ್  ಪರವವದನ  
ಹ ೇಳ  ೇಣ. ಅದತ ಸ್ಭವ ಸ ೇವ ಯ ರಕಪವವಗಿದಾರ  
ಸ್ಭವಸ ೇವ ಯನತನ ಮವಡತರ್ವು ಇರ ಕೇಣ. ಬ ಕೇಧಿಸ್ತವವನತ 
ಬ ಕೇಧಿಸ್ತವದರಲ್ಲಿಯಕ ಬತದಿಾಹ ೇಳುವವನತ ಬತದಿಾ 
ಹ ೇಳುವದರಲ್ಲಿಯಕ ನ್ಸ್ರತ್ನವಗಿರಲ್ಲ. ದವನಕ ಕಡತವವನತ 
ಯಥವರ್ಾ ಮ್ನಸಿ್ನ್ಸ್ಿಂದ ಕ ಕಡಲ್ಲ. ಹಿೇರಿತ್ನ ನಡಿಸ್ತವವನತ 
ಆಸ್ಕ್ರುಯಿಿಂದ ನಡಿಸ್ಲ್ಲ. ಕಷ್ಿದಲ್ಲಿರತವವರಿಗ್  
ಉಪಕವರಮವಡತವವನತ ಸ್ಿಂರ್ ಕೇಷ್ವವಗಿ ಮವಡಲ್ಲ. 

ಸ ೇವಕರತ ಎಿಂದತ ಕರ ಯಲವಗತತ್ುದ  

ಸ ೇವ ಯ ಕರ ಯುವಿಕ ಯು ಕ್ತಾಸುನ ದ ೇಹಕ ಾ ಸ ೇವಕನಾಗಿರಲ್ು 
ಕರ ಯುವಿಕ ಯಾಗಿದ . ಇದನುು ಎಿಂದಿಗೂ ಗವಗದ ಸಿಂಗತಿಯಾಗಿ 

ಅರ್ವಾ ಸವಪಾತಿಷ್ ಠಯ ಸಾಾನವಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಾರದು. 
ಯಾವಾಗಿನಿಂತ್ ಯೇ, ಯೇಸು ನಮಮ ಮಾದರಯಾಗಿದಾಾನ . 

ಯೇಹವನ 13:3-9,12-17 ಯೇಸ್ತ ತ್ನನ ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ತ್ಿಂದ  ಎಲಿವನತನ 
ಕ ಕಟ್ಿದವಾನ ಿಂತ್ಲಕ ರ್ವನತ ದ ೇವರ ಬಳಿಯಿಿಂದ ಹ ಕರಟ್ತ ಬಿಂದಿದತಾ 
ಮ್ರ್ ುೇ ದ ೇವರ ಬಳಿಗ್  ಹ ಕೇಗತರ್ ುೇನ ಿಂತ್ಲಕ ತಿಳುಕ ಕಿಂಡವನವಗಿ 

ಊಟ್ವನತನ ಬ್ಲಟ್ತಿ, ಎದತಾ ಹ ಕದಿಾದಾ ಮೇಲ ಕೊದಿಕ ಯನತನ ರ್ ಗ್ ದಿಟ್ತಿ 
ಕ ೈಪ್ವವುಡವನತನ ತ್ಕ ಕೂಿಂಡತ ನಡತವಿಗ್  ಕಟ್ಟಿಕ ಕಿಂಡನತ. ಆಗ 
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ಬ ಕೇಗತಣಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಸ್ೇರತ ಹವಕ್ರಕ ಕಿಂಡತ ಶಷ್ಯರ ಕವಲತಗಳನತನ 
ರ್ ಕಳ ಯತವದಕಕೂ ನಡತವಿಗ್  ಕಟ್ಟಿಕ ಕಿಂಡಿದಾ ಕ ೈಪ್ವವುಡದಿಿಂದ 

ಒರಸ್ತವದಕಕೂ ಪ್ವರರಿಂಭಿಸಿದನತ. ಹಿೇಗ್  ಸಿೇಮೊೇನ ಪ್ ರೇತ್ರನ ಬಳಿಗ್  
ಬರಲತ  

ಇವನತ ಆತ್ನ್ಸ್ಗ್  ಸವಾಮೇ ನ್ಸ್ೇನತ ನನನ ಕವಲತಗಳನತನ 
ರ್ ಕಳ ಯಬ ೇಕ ೇ? ಎಿಂದತ ಹ ೇಳಿದನತ.  

ಅದಕ ೂ ಯೇಸ್ತ ನವನತ ಮವಡತವದತ ಈಗ ನ್ಸ್ನಗ್  ತಿಳಿಯತವದಿಲ.ಿ 

ಇನತನ ಮೇಲ  ನ್ಸ್ನಗ್  ತಿಳಿಯತವದತ ಅಿಂದನತ.  

ಪ್ ೇತ್ರನತ ನ್ಸ್ೇನತ ನನನ ಕವಲತಗಳನತನ ಎಿಂದಿಗಕ ರ್ ಕಳ ಯಬವರದತ 
ಎಿಂದತ ಹ ೇಳಿದಾಕ ೂ  

ಯೇಸ್ತ ನವನತ ನ್ಸ್ನನನತನ ರ್ ಕಳ ಯದಿದಾರ  ನನನ ಸ್ಿಂಗಡ ನ್ಸ್ನಗ್  
ಪ್ವಲ್ಲಲಿ ಅಿಂದನತ.  

ಸಿೇಮೊೇನ ಪ್ ೇತ್ರನತ ಸವಾಮೇ ನನನ ಕವಲತಗಳನತನ ಮವತ್ರವಲಿದ  
ಕ ೈಗಳನಕನ ತ್ಲ ಯನಕನ ಸ್ಹ ರ್ ಕಳ ಯಬ ೇಕತ ಅಿಂದನತ. 

ಆತ್ನತ ಅವರ ಕವಲತಗಳನತನ ರ್ ಕಳ ದ ಮೇಲ  ತ್ನನ 
ಮೇಲ ಕೊದಿಕ ಯನತನ ಹವಕ್ರಕ ಕಿಂಡತ ತಿರಿಗಿ ಕಕತ್ತಕ ಕಿಂಡತ ಅವರಿಗ್  
ಹ ೇಳಿದ ಾೇನಿಂದರ  ನವನತ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ಮವಡಿದತಾ ಏನ ಿಂದತ 
ಗ್ ಕರ್ವುಯಿರ್ ಕೇ? ನ್ಸ್ೇವು ನನನನತನ ಗತರತವ ಿಂದಕ ಕತ್ಾನ ಿಂದಕ 

ಕರ ಯತತಿುೇರಿ ನ್ಸ್ೇವು ಕರ ಯತವದತ ಸ್ರಿ. ನವನತ ಅಿಂರ್ವನ ೇ ಹೌದತ.  

ಕತ್ಾನಕ ಗತರತವೂ ಆಗಿರತವ ನವನತ ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಕವಲತಗಳನತನ 
ರ್ ಕಳ ದಿರಲವಗಿ ನ್ಸ್ೇವು ಸ್ಹ ಒಬಬರ ಕವಲನತನ ಒಬಬರತ ರ್ ಕಳ ಯತವ 

ಹಿಂಗಿೇನಲ್ಲಿದಿಾೇರಿ. ನವನತ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ಮವಡಿದ ಮೇರ ಗ್  ನ್ಸ್ೇವು ಸ್ಹ 

ಮವಡತವಿಂರ್  ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ಮವದರಿಯನತನ ರ್ ಕೇರಿಸಿದ ಾೇನ . ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  
ನ್ಸ್ಜನ್ಸ್ಜವವಗಿ ಹ ೇಳುರ್ ುೇನ . ದಣಿಗಿಿಂತ್ ಆಳು ದ ಕಡಡವನಲಿ. 
ಕಳುಹಿಸ್ಲಪಟ್ಿವನತ ಕಳುಹಿಸಿದವನ್ಸ್ಗಿಿಂತ್ ದ ಕಡಡವನಲಿ. ನ್ಸ್ೇವು 
ಇದನತನ ತಿಳುಕ ಕಿಂಡತ ಇದರಿಂರ್  ಮವಡಿದರ  ಧನಯರತ. 

ಯೇಸ್ತ ಸ ೇವ ಯ ಪರತಿಯಿಂದತ ವರವನತನ ನ ರವ ೇರಿಸಿದನತ 

ಯೇಸು ಭೂಮಿಯಲಿಲದಾಾಗ, ಆತನು ಸ ೇವ ಯ ಪಾತಿಯಿಂದು 
ಕಾಯಗಭಾರವನುು ನ ರವ ೇರಸ್ದನು. ಆದರ  ಆತನು ತಿಂದ ಯ 

ಬಳಿಗ  ಹಿಿಂದಿರುಗಿದಾಗ, ಆತನು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸ್ದ ಕ ಲ್ಸವನುು 
ಪೂಣಗಗ ೂಳಿಸುವುದಕಾಾಗಿ ಈ ವರಗಳನುು ಮನುಷ್ಯರಗ  ಕ ೂಟ್ಟನು. 
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ಅಪೊಸ್ುಲ 

ಯೇಸು “ಕಳಳಹಿಸಲ್ಾಟ್ಟವನು,” ಅಿಂದರ  ಅಪೊಸುಲ್ನು ಆಗಿದಾಾನ . 
ಆತನನುು ನಾವು ಪಾತಿಜ್ಞ ಮಾಡಿ ಒಪಿಾಕ ೂಿಂಡಿರುವ ನಮಮ 
ಅಪೊಸುಲ್ನು ಮತುು ಮಹಾಯಾಜಕನು ಎಿಂದು ಕರ ಯಲಾಗಿದ . 

ಇಬ್ಲರಯ 3:1 ಆದದರಿಿಂದ ದ ೇವಜನರವದ ಸ್ಹ ಕೇದರರ ೇ, 
ಪರಲ ಕೇಕ ಸವಾಸ್ಾಯಕವೂಗಿ ನನ ಕನಿಂದಿಗ್  ಕರ ಯಲಪಟ್ಿವರ ೇ, ನವವು 
ಪರತಿಜ್ಞ ಮವಡಿ ಒಪಿಪಕ ಕಿಂಡಿರತವ ದ ೇವ ಪ್ ರೇರಿತ್ನಕ 

ಮ್ಹವಯವಜಕನಕ ಆಗಿರತವ ಯೇಸ್ತವನತನ ಲಕ್ಷವಿಟ್ತಿ ಯೇಚಿಸಿರಿ ... 

ಪರವವದಿ 

ಯೇಸು ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯಡಿಯಲಿಲ ಪಾವಾದಿಯಾಗಿದಾನು. 

ಲಕಕ 4:24 ಆದರ  ಯವವ ಪರವವದಿಯಕ ಸ್ಾದ ೇಶದಲ್ಲ ಿ

ಸ್ಮ್ಮತ್ನಲಿವ ಿಂದತ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ಸ್ತ್ಯವವಗಿ ಹ ೇಳುರ್ ುೇನ . 

ಯೇಹವನ 4:19 ಆ ಹ ಿಂಗಸ್ತ ಆತ್ನ್ಸ್ಗ್  – ಅಯವಯ ನ್ಸ್ೇನತ ಪರವವದಿ 

ಎಿಂದತ ನನಗ್  ಕವಣತತ್ುದ . 

ಕತರತಬ 

ಯೇಸು ಒಳ ುಯ ಕುರುಬನಾಗಿದಾನು. ಗಿಾೇಕ ಭಾಷ್ ಯಲಿಲ ಅದ ೇ 
ಪದವನುು ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕ ಎಿಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದ . 

ಯೇಹವನ 10:14 ನವನ ೇ ಒಳ ಳೇ ಕತರತಬನತ ತ್ಿಂದ ಯತ ನನನನತನ 
ನವನತ ತ್ಿಂದ ಯನತನ ತಿಳಿದಿರತವಿಂರ್ ಯೇ ನವನತ ನನನ ಕತರಿಗಳನತನ 
ತಿಳಿದಿದ ಾೇನ . ನನನ ಕತರಿಗಳು ನನನನತನ ತಿಳಿದಿವ . 

1 ಪ್ ೇತ್ರ 5:4 ಹಿರಿಯ ಕತರತಬನತ ಪರತ್ಯಕ್ಷನವಗತವವಗ ನ್ಸ್ೇವು 
ದ ೇವಪರಭವವವ ಿಂಬ ಎಿಂದಿಗಕ ಬವಡದ ಜಯಮವಲ ಯನತನ 
ಹ ಕಿಂದತವಿರಿ. 

1 ಪ್ ೇತ್ರ 2:25 ನ್ಸ್ೇವು ಕತರಿಗಳಿಂರ್  ದವರಿತ್ಪಿಪ 
ರ್ ಕಳಲತವವರವಗಿದಿಾೇರಿ. ಆದರ  ಈಗ ನ್ಸ್ೇವು ತಿರಿಗಿಕ ಕಿಂಡತ ನ್ಸ್ಮ್ಮ 
ಆತ್ಮಗಳನತನ ಕವಯತವ ಕತರತಬನಕ ಅಧಯಕ್ಷನಕ ಆಗಿರತವವತ್ನ 

ಬಳಿಗ್  ಬಿಂದಿದಿಾೇರಿ. 

ಸ್ತವವತಿಾಕ 

ಯೇಸು ಉಪದ ೇಶಕನು – ಸುವಾತಿಗಕನು ಆಗಿದಾನು - ಆತನು 
ದ ೇವರ ರಾಜಯದ ಸುವಾತ್ ಗಯನುು ಸಾರದನು. 
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ಲಕಕ 4:18 ಕತ್ಾನ ಆತ್ಮವು ನನನ ಮೇಲ  ಅದ , ಆತ್ನತ ನನನನತನ 
ಬಡವರಿಗ್  ಶತಭವತ್ಾಮವನವನತನ ಸವರತವದಕ ೂ ಅಭಿಷ ೇಕ್ರಸಿದನತ. 
ಸ ರ ಯವರಿಗ್  ಬ್ಲಡತಗಡ ಯವಗತವದನತನ ಮ್ತ್ತು ಕತರತಡರಿಗ್  
ಕಣತುಬರತವದನತನ ಪರಸಿದಿಿ ಪಡಿಸ್ತವದಕಕೂ ಕತಗಿಸಿ್ಲಪಟ್ಿವರನತನ ಬ್ಲಡಿಸಿ 

ಕಳುಹಿಸ್ತವದಕಕೂ ... 

ಬ ಕೇಧಕ 

ಯೇಸು ಮಹಾ ಬ ೂೇಧಕನಾಗಿದಾಾನ . 

ಮ್ರ್ವುಯ 9:35 ಯೇಸ್ತ ಎಲಿ ಊರತಗಳನಕನ ಹಳಿಳಪಳಿಳಗಳನಕನ 
ಸ್ತತಿುಕ ಕಿಂಡತ ಅವರ ಸ್ಭವಮ್ಿಂದಿರಗಳಲ್ಲ ಿ ಉಪದ ೇಶಮವಡತರ್ವು 
ಪರಲ ಕೇಕರವಜಯದ ಸ್ತವವರ್ ಾಯನತನ ಸವರಿ ಹ ೇಳುರ್ವು ಎಲವಿ ತ್ರದ 

ರ ಕೇಗಗಳನಕನ ಎಲವಿ ತ್ರದ ಬ ೇನ ಗಳನಕನ ವವಸಿಮವಡತರ್ವು 
ಬಿಂದನತ. 

ಇಿಂದಿನ ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳು 

ಯೇಸ್ತ ವರಗಳನತನ ಕ ಕಟ್ಿನತ 

ಯೇಸು ಉನುತ ಸಾಾನಕ ಾ ಏರದಾಗ ಆತನು ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿಗ  
ವರಗಳನುು ಕ ೂಟ್ಟನು. 

ಎಫ ಸ್ 4:8 ಆತ್ನತ ಉನನತ್ ಸವಾನಕ ೂ ಏರಿದವಗ ರ್ವನತ ಜಯಿಸಿದ 

ಬಹತ ಜನರನತನ ಸ ರ  ಹಿಡತಕ ಕಿಂಡತ ಹ ಕೇಗಿ ಮ್ನತಷ್ಯರಿಗ್  
ದವನಗಳನತನ ಮವಡಿದನತ ಎಿಂಬದವಗಿ ಪರವವದಿಯತ ಹ ೇಳುರ್ವುನ . 

ಹಿಿಂರ್ ಗ್ ದತಕ ಕಳುಳವುದಿಲ ಿ

ನಾವ ಲ್ಲರೂ, ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯು ಕ್ತಾಸುನ ಪರಪೂಣಗತ್  ಎಿಂಬ 

ಪಾವಿೇಣತ್ ಯ ಹಿಂತವನುು ತಲ್ುಪುವವರ ಗೂ ಯೇಸು ಈ ಸ ೇವ ಯ 

ವರಗಳನುು ಕ ೂಟ್ಟಟದಾಾನ . 

ಎಫ ಸ್ 4:13 ದ ೇವಜನರನತನ ಯೇಗಯಸಿಾತಿಗ್  ತ್ರತವ 

ಕ ಲಸ್ಕ ಕೂೇಸ್ೂರವೂ ಸ್ಭ ಯ ಸ ೇವ ಗ್ ಕೇಸ್ೂರವೂ ಕ್ರರಸ್ುನ ದ ೇಹವು 
ಅಭಿವೃದಿಾಯವಗತವದಕ ಕೂೇಸ್ೂವೂ ಆತ್ನತ ಇವರನತನ 
ಅನತಗರಹಿಸಿದನತ. 

ಯೇಸು ತನು ಪರಪೂಣಗವಾಗಿರುವ ಮತುು ಶುದಧವಾಗಿರುವ 

ವಧುಗಾಗಿ ಹಿಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವವರ ಗೂ ಈ ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳಳ 
ಸಭ ಯಲಿಲ ಮುಿಂದುವರಯುತುವ . ಆದಾರಿಂದ, ಅಪೊಸುಲ್ನು ಮತುು 
ಪಾವಾದಿಯು ಸ ೇರದಿಂತ್  ಈ ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳ ಲ್ಲವೂ ಕ್ತಾಸುನ 
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ದ ೇಹದಲಿಲ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸಬ ೇಕು ಎಿಂಬ ನೇಣಗಯಕ ಾ ನಾವು 
ಬರಬಹುದು. 

ನಾವು ಕ್ತಾಸುನ ದ ೇಹವನುು ನ ೂೇಡುವಾಗ, “ಕ್ತಾಸುನ ಪರಪೂಣಗತ್ ಯ 

ಉನುತಿಯ ಅಳತ್ ಯನುು” ಪೂರ ೈಸುವಲಿಲ ನಾವು ಎಷ್ುಟ 
ಕ ೂರತ್ ಯುಳುವರು ಆಗುತ್ ುೇವ  ಎಿಂಬುದನುು ನಾವು ನ ೂೇಡುತ್ ುೇವ . 
ಪಾತಿಯಿಂದು ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಲಿಲ, ಈ ಪಾತಿಯಿಂದು ಸ ೇವ ಯ 

ವರಗಳಳ ಪೂಣಗವಾಗಿ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುವುದಕ ಾ ಎಷ್ುಟ ಅಗತಯವಿದ  
ಎಿಂಬುದನುು ನಾವು ನ ೂೇಡುತ್ ುೇವ . 

ಅನ ೇಕ ವಷ್ಗಗಳಿಿಂದ, ಬಹುತ್ ೇಕ ಸಭ ಗಳಲಿಲನ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ 
ಒಿಂದು, ಎರಡು ಅರ್ವಾ ಮೂರು ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳನುು ಸ ೇವ ಯನುು 
ಅನುಭವಿಸುತಿುದಾಾರ . ನಮಮ ಸಭ ಗಳಲಿಲ ತುಿಂಬಾ ಅಪಕವತ್  
ಇರುವುದು ಅಚಚರಯೇನಲ್ಲ. 

ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ ಿ

ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಆರ ೂೇನನ ಯಾಜಕತವದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲಿಲ, 
ಆರ ೂೇನನಗೂ ಮತುು ಅವನ ನಾಲ್ುಾ ಗಿಂಡುಮಕಾಳಿಗೂ ಐದು 
ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಯನುು ಹಿಂಚಿ ಕ ೂಡಲಾಗಿತು. 

ಮಾನವನ ದ ೇಹದಲಿಲ ಅದರ ಸಿಂರಕ್ಷಣ ಗಾಗಿ ಮತುು ಆರ ೈಕ ಗಾಗಿ 

ಐದು ಇಿಂದಿಾಯಗಳಳ ಇವ  ಮತುು ಕ್ತಾಸುನ ದ ೇಹದ ಸಿಂರಕ್ಷಣ  ಮತುು 
ಆರ ೈಕ ಗಾಗಿ ದ ೇವರು ಐದು ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳನುು ಒದಗಿಸ್ದಾಾನ  
ಎನುುವುದನೂು ಗಮನಸುವುದು ಸಾವರಸಕರವಾಗಿದ . 

ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳನತನ ವಿವರಿಸ್ಲವಗಿದ  

ಅಪೊಸ್ುಲ 

“ಅಪೊಸ ೂುೇಲ ೂೇರ್ಸ” ಎಿಂಬ ಗಿಾೇಕ ಪದವನುು “ಅಪೊಸುಲ್” ಎಿಂದು 
ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದ , ಕಳಳಹಿಸಲ್ಾಟ್ಟವನು, ಕಳಳಹಿಸ್ದವನು 
ಎಿಂಬುದು ಇದರರ್ಗವಾಗಿದ . 

ಪರವವದಿ 

“ಪೊಾೇಫ ೇಟ ಯೇ” ಎಿಂಬ ಗಿಾೇಕ ಪದವನುು “ಪಾವಾದಿ” ಎಿಂದು 
ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದ , ಸಿಂಗತಿಗಳನುು ಮುಿಂತಿಳಿಸುವುದು, ದ ೈವಿಕ, 

ಪ್ ಾೇರಣ ಯಡಿಯಲಿಲ ಮಾತನಾಡುವುದು ಎಿಂಬುದು ಇದರರ್ಗವಾಗಿದ . 

ಸ್ತವವತಿಾಕ 
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“ಇವಾಯಜಿಲಿಸ ಟರ್ಸ” ಎಿಂಬ ಗಿಾೇಕ ಪದವನುು “ಸುವಾತಿಗಕ” ಎಿಂದು 
ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದ , ಶುಭ ಸುದಿಧಗಳನುು ತಿಳಿಸುವ ಸಿಂದ ೇಶಕನು 
ಎಿಂಬುದು ಇದರರ್ಗವಾಗಿದ . 

ಸ್ಭವಪ್ವಲಕ 

“ಪೊಯಿಮನ್” ಎಿಂಬ ಗಿಾೇಕ ಪದವನುು “ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕ” ಎಿಂದು 
ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದ , ಕುರುಬನು, ಹಿಿಂಡುಗಳನುು ಅರ್ವಾ 

ಮಿಂದ ಗಳನುು ಕಾಯುವವನು, ಮಿಂದ ಗಳನುು ನಡ ಸುವವನು ಮತುು, 
ಪೊೇಷಿಸುವವನು, ಮೇಲಿವಚಾರಕನು ಎಿಂಬುದು ಇದರರ್ಗವಾಗಿದ . 

ಬ ಕೇಧಕ 

ಬ ೂೇಧಕನು ಎಿಂಬುದು “ಡಿಡಾಸಾಲ ೂೇ” ಎಿಂಬ ಗಿಾೇಕ ಪದದ 

ಅರ್ಗವಾಗಿದ .  

ಐದತ ವಿಧವವದ ಸ ೇವ ಗಿರತವ ಕರ ಯತವಿಕ ಯನತನ ತಿಳಿದತಕ ಕಳುಳವುದತ 

ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಯಲಿಲ ಪುರುಷ್ರು ತಮಮನುು ತ್ಾವು ಅರ್ವಾ 

ತ್ಾವು ಆರಸ್ಕ ೂಳಳುವ ಇತರರನುು ನ ೇಮಿಸ್ಕ ೂಳುಲ್ು 
ನಧಗರಸಬಾರದು. ದ ೇವರು ಅವರನುು ನ ೇಮಿಸುತ್ಾುನ . ಆದರೂ, 

ದ ೇವರು ತನು ಅಪೊಸುಲ್ರು ಮತುು ಪಾವಾದಿಗಳ ಮೂಲ್ಕ 

ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮತುು ಸ ೇವ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ 

ನ ೇಮಕವನುು ಮಾಡುತ್ಾುನ  ಎಿಂಬುದನುು ನಾವು ಕಾಣುತ್ ುೇವ . 

1 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 12:28 ದ ೇವರತ ತ್ನನ ಸ್ಭ ಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನ ಯದವಗಿ 

ಅಪೊಸ್ುಲರನತನ ಎರಡನ ೇಯದವಗಿ ಪರವವದಿಗಳನತನ 
ಮ್ಕರನ ೇಯದವಗಿ ಉಪದ ೇಶಕರನತನ ಇಟ್ಟಿದವಾನ  ... 

ಆಿಂತ್ರಿಕ ಸವಕ್ಷಿ 

ಆ ವಯಕ್ತುಗ  ಆತಮದಲಿಲ ಆಿಂತರಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರುತುದ . 

ರ ಕೇಮವಪುರ 8:14,16 ಯವರವರತ ದ ೇವರ ಆತ್ಮನ್ಸ್ಿಂದ 

ನಡಿಸಿಕ ಕಳುಳರ್ವುರ ಕೇ ಅವರತ ದ ೇವರ ಮ್ಕೂಳು. 

ನವವು ದ ೇವರ ಮ್ಕೂಳವಗಿದ ಾೇವ ಿಂಬದಕ ೂ ಪವಿರ್ವರತ್ಮನ ೇ ನಮ್ಮ 
ಆತ್ಮದ ಕಿಂದಿಗ್  ಸವಕ್ಷಿ ಹ ೇಳುರ್ವುನ . 

ಅಭಿಷ ೇಕ 



20 

 

ದ ೇವರ ಅಭಿಷ್ ೇಕವು ದ ೈವಿಕ ಕರ ಗ  ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ . ಆ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯ 

ಜಿೇವನದಲಿಲ ಬಲ್ವಾದ ಅಭಿಷ್ ೇಕವು ಮತುು ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಕ ಲ್ವು 
ವರಗಳ ಪಾವಹಿಸುವಿಕ ಯು ಇರುತುದ . 

ದ ೇವರತ ಮವಗಾ ಮವಡತರ್ವುನ  

ದ ೇವರು ಸ ೇವ ಗಾಗಿ ನಮಮನುು ಆರಸ್ಕ ೂಿಂಡಿದಾರ , ದ ೇವರು ಅದನುು 
ನಮಗೂ ಮತುು ಇತರರಗೂ ದೃಢಪಡಿಸಲಿ. ನೇವಾಗಿ 

ಸಾಬಿೇತುಪಡಿಸಲ್ು ಪಾಯತಿುಸಬ ೇಡಿರ. 

ಜ್ಞವನ ಕೇಕ್ರು 18:16 ಕವಣಿಕ ಯತ ಅನತಕಕಲರ್ ಗಕ ಶರೇಮ್ಿಂತ್ರ 

ಸವನ್ಸ್ನಧಯ ಪರವ ೇಶಕಕೂ ಸವಧನ. 

ಕ್ರೇತ್ಾನ ಗಳು 37:6 ಆತ್ನತ ನ್ಸ್ನನ ನ್ಸ್ೇತಿಯನತನ ಉದಯದ 

ಬ ಳಕ್ರನಿಂರ್ ಯಕ ನ್ಸ್ನನ ನವಯಯವನತನ ಮ್ಧವಯಹನದ 

ರ್ ೇಜಸಿ್ನಿಂರ್ ಯಕ ಪರಕವಶಗ್ ಕಳಿಸ್ತವನತ. 

ಐದತ ವಿಧವವದ ಸ ೇವ ಯ ಕವಯಾಭವರಗಳು ಒಟವಿಗಿ ಕವಯಾಮವಡತತ್ುವ  

ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಯನುು ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕ ೈಗ  
ಹ ೂೇಲಿಸಲಾಗುತುದ . ಅಪೊಸುಲ್ನು ಇತರ ಎಲಾಲ ಬ ರಳಳಗಳ  ಿಂದಿಗ  
ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುವ ಹ ಬ ಬರಳಳ. ಪಾವಾದಿಯು ತ್ ೂೇರುಬ ರಳಳ ಆಗಿದುಾ 
"ಕತಗನು ಇಿಂತ್ ನುುತ್ಾುನ " ಎಿಂದು ಹ ೇಳಳತ್ಾುನ  ಮತುು 
ಅಪೊಸುಲ್ನ ೂಿಂದಿಗ  ಸಮಿೇಪವತಿಗಯಾಗಿ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ಾುನ . 
ನಡು ಬ ರಳಿನ ಚಾಚುವಿಕ ಯು ಉದಾವಾಗಿದುಾ ಅದು ಸುವಾತಿಗಕನನುು 
ಸೂಚಿಸುತುದ . ಮದುವ ಯ ಉಿಂಗುರ ಹಾಕುವ ಬ ರಳಳ 
ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕನಾಗಿದುಾ ತನು ಮತುು ಜನರ ನಡುವ ಯಿರುವ ವಿಶ್ ೇಷ್ 

ಪಿಾೇತಿಯ ಸಿಂಬಿಂಧವನುು ಸೂಚಿಸುತುದ . ಕ್ತರು ಬ ರಳಳ 
ಬ ೂೇಧಕನಾಗಿದುಾ ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕನ ೂಿಂದಿಗ  ಸಮಿೇಪವತಿಗಯಾಗಿ 

ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುತುದ  ಮತುು ಇದಕ ಾ ಸಮತ್ ೂೇಲ್ನದ ಹ ಚಿಚನ 

ಅಗತಯವಿದ . 

ಸಿಂಪೂಣಗವಾದ, ಉತುಮವಾಗಿ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುವ ಕ ೈಗಾಗಿ ಎಲಾಲ 
ಬ ರಳಳಗಳಳ ಅಗತಯವಿರುವಿಂತ್ ಯೇ, ಭಕುರನುು ಸಿಂಪೂಣಗವಾಗಿ 

ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸುವುದಕಾಾಗಿ ಎಲಾಲ ಸ ೇವ ಗಳ ಅಗತಯವಿದ . 
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ಪರವಮ್ಶ್ ಾಗ್ವಗಿರತವ ಪರಶ್ ನಗಳು 

1. ಎಫ ಸ 4:11 ರ ಪಾಕಾರವಿರುವ ಐದು ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳನುು ಪಟ್ಟಟ ಮಾಡಿರ. 

 

2. ಎಫ ಸ 4:12-16 ರ ಪಾಕಾರ ಈ ಐದು ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳ ಕಾಯಗಭಾರಗಳಳ ಯಾವುವು? 

 

 

3. 1 ಕ ೂರಿಂರ್ 12:27,28 ರ ಪಾಕಾರ, ಈ ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳಲಿಲ ಭಾಗಿಯಾಗಬ ೇಕಾದವರನುು ಯಾರು 
ನ ೇಮಿಸುತ್ಾುರ ? 
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ಪ್ವಠ ಎರಡತ 

ಹಿರಿಯರತ ಮ್ತ್ತು ಐದತ ವಿಧವವದ ಸ ೇವ  

ಪಿೇಠಿಕ  

ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಲಿಲ ದ ೇವರು ಸಾಾಪಿಸ್ದ ಎರಡು ಸಾಾನಗಳಿವ . 

ಫಿಲ್ಲಪಿಪ 1:1 ಕ್ರರಸ್ು ಯೇಸ್ತವಿನ ದವಸ್ರವದ ಪ್ೌಲ ತಿಮೊಥ ಯರತ 
ಫಿಲ್ಲಪಿಪಯಲ್ಲಿ ಕ್ರರಸ್ು ಯೇಸ್ತವಿನ ಮ್ಕಲಕ ದ ೇವ 

ಜನರವಗಿರತವವರ ಲಿರಿಗಕ ಅವರಲ್ಲಿರತವ ಸ್ಭವಧಯಕ್ಷರಿಗಕ 

ಸ್ಭವಸ ೇವಕರಿಗಕ ಬರ ಯತವದ ೇನಿಂದರ . 

ಹಿರಿಯರತ 

ಸಭಾಧಯಕ್ಷನು ಎಿಂದೂ ಕರ ಯಲ್ಾಡುವ ಹಿರಯನ ಸಾಾನವು ಅಧಿಕಾರ 

ನಡ ಸುವುದಕಾಾಗಿದ . ದ ೇವರು ಅವರನುು ಆರಸ್ಕ ೂಿಂಡನು ಮತುು 
ಅಪೊಸುಲ್ರು ಅವರನುು ನ ೇಮಿಸ್ದರು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 14:23 ಇದಲಿದ  ಪರತಿ ಸ್ಭ ಯಲ್ಲಿ 
ಸ್ಭ ಯವರ ಸ್ಮ್ಮತಿಯಿಿಂದ ಹಿರಿಯರನತನ ಗ್ ಕತ್ತುಮವಡಿ ನ ೇಮಸಿ 

ಉಪವವಸ್ವಿದತಾ ಪ್ವರರ್ಾನ  ಮವಡಿ ಅವರತ ನಿಂಬ್ಲದಾ ಕತ್ಾನ ಕ ೈಗ್  
ಅವರನತನ ಒಪಿಪಸಿದರತ. 

1 ತಿಮೊಥ  3:1 ಸ್ಭವಧಯಕ್ಷನ ಉದ ಕಯೇಗವನತನ 
ಪಡಕ ಕಳಳಬ ೇಕ ಿಂದಿರತವವನತ ಒಳ ಳೇ ಕ ಲಸ್ವನತನ ಅಪ್ ೇಕ್ಷಿಸ್ತವವ 

ನವಗಿದವಾನ ಿಂಬ ಮವತ್ತ ನಿಂಬತ್ಕೂದವಾಗಿದ . 

ಸ್ಭವಸ ೇವಕರತ 

ಸಭಾಸ ೇವಕನ ಸಾಾನವು ಸ ೇವಾಕಾಯಗಕಾಾಗಿ ಇದ . ದ ೇವರು 
ಅವರನುು ಆರಸ್ಕ ೂಿಂಡನು ಮತುು ಅಪೊಸುಲ್ರು ಅವರನುು 
ನ ೇಮಿಸ್ದರು. 

1 ತಿಮೊಥ  3:10 ಇದಲಿದ  ಅವರತ ಮೊದಲತ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸ್ಲಪಡಬ ೇಕತ; 
ತ್ರತವವಯ ಅವರ ಮೇಲ  ಯವರಕ ತ್ಪುಪಹ ಕರಿಸ್ದಿದಾರ  
ಸ್ಭವಸ ೇವಕರ ಉಧ ಕಯೇಗವನತನ ನಡಿಸ್ಲ್ಲ. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 6:2-4,6 ಆಗ ಹನ ನರಡತ ಮ್ಿಂದಿ 

ಅಪೊಸ್ುಲರತ ಶಷ್ಯಮ್ಿಂಡಲ್ಲಯನತನ ಕಕಡಿಸಿ – ನವವು ದ ೇವರ 

ವವಕ ಕಯೇಪದ ೇಶವನತನ ಬ್ಲಟ್ತಿ ಉಪಚವರಮವಡತತಿುರತವದತ 
ತ್ಕೂದಾಲಿವಲವಿ; ಆದದರಿಿಂದ ಸ್ಹ ಕೇದರರ ೇ, ಸ್ಿಂಭವವಿತ್ರಕ 
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ಪವಿರ್ವರತ್ಮಭರಿತ್ರಕ ಜ್ಞವನಸ್ಿಂಪನನರಕ ಆಗಿರತವ ಏಳು 
ಮ್ಿಂದಿಯನತನ ನ್ಸ್ಮೊಮಳಗಿಿಂದ ನ ಕೇಡಿ ಆರಿಸಿಕ ಕಳಿಳರಿ; ಅವರನತನ ಈ 

ಕ ಲಸ್ದ ಮೇಲ  ನ ೇಮಸ್ತವ ವು. ನವವವದರ ಕೇ ಪ್ವರರ್ಾನ ಯನಕನ 
ವವಕ ಕಯೇಪದ ೇಶವನಕನ ಮವಡತವದರಲ್ಲಿ ನ್ಸ್ರತ್ರವಗಿರತವ ವು ಎಿಂದತ 
ಹ ೇಳಿದರತ. 

ಅಪೊಸ್ುಲರತ ಪ್ವರರ್ಾನ ಮವಡಿ ಅವರ ಮೇಲ  ಕ ೈಗಳನ್ಸ್ನಟ್ತಿ 
ನ ೇಮಸಿದರತ. 

ಗಿರೇಕ್ಸ್ ಪದಗಳನತನ ಅರ್ಾಮವಡಿಕ ಕಳ  ಳೇಣ 

ಹಿರಿಯ 

 ಪ್ ಾರ್ಸ್ಬಿಟ ರ ೂೇರ್ಸ 

“ಪ್ ಾರ್ಸ್ಬಿಟ ರ ೂೇರ್ಸ” ಎಿಂದರ  ಹಿರಯನು, ವಯಸಾುದ ವಯಕ್ತು ಅರ್ವಾ 

ವೃದಧ ಎಿಂದು ಅರ್ಗವಾಗಿದ . ಇದು ವಯೇ ವೃದಧರಾದ ಪುರುಷ್ 

ಅರ್ವಾ ಸ್ರೇ, ಹಿರಯನು ಎಿಂದಾಗಿದ . 

ತಿೇತ್ 2:2,3 ಹ ೇಗ್ ಿಂದರ  ವೃದಿರತ ಮ್ದವಯಸ್ಕ್ರುಯಿಲಿದವರಕ ... 

ಹವಗ್ ಯೇ ವೃದಿ ಸಿರೇಯರತ. 

ಇದನುು ಜ ಯೇಷ್ಠನು ಎಿಂಬರ್ಗದಲಿಲಯೂ ಸಹ ಬಳಸಲಾಗಿದ . 

ಲಕಕ 15:25 ಆದರ  ಅವನ ಹಿರಿೇಮ್ಗನತ ಹ ಕಲದಲ್ಲದಿಾನತ. 

ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಭಕುರನುು ಸೂಚಿಸಲ್ು ಇದನುು 
ಬಳಸಲಾಗುತುದ . 

ಇಬ್ಲರಯ 11:2 ನಮ್ಮ ಪೂವಿಾಕರತ ನಿಂಬ್ಲಕ ಯತಳಳವರವಗಿ 

ದಾದರಿಿಂದಲ ೇ ಒಳ ಳೇ ಹ ಸ್ರನತನ ಹ ಕಿಂದಿದರತ. 

ಇದನುು ಯರೂಸಲ ೇಮಿನ ದ ೇವಾಲ್ಯದಲಿಲರುವ ಹಿರೇಸಭ ಯ 

(ಸಾಯನಡಿಾನ್) ಅಧಿಕೃತ ನಾಯಕರನುು ಅರ್ವಾ ಸಾಳಿೇಯ 

ಸಭಾಮಿಂದಿರಗಳ (ಸ್ನಗಾಗ್) ನಾಯಕರನುು ಸೂಚಿಸಲ್ು 
ಉಪಯೇಗಿಸಲಾಗಿದ . 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 6:12 ಜನರನಕನ ಹಿರಿಯರನಕನ 
ಶ್ವಸಿರಗಳನಕನ ರ ೇಗಿಸಿದರತ ...  

ಮವಕಾ 5:22 ಆಗ ಸ್ಭವಮ್ಿಂದಿರದ ಅಧಿಕವರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬಬನವದ 

ಯವಯಿೇರನ ಿಂಬವನತ ಬಿಂದತ … 
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ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಗಳಲಿಲ ನ ೇಮಕಗ ೂಿಂಡಿರುವ ನಾಯಕರಗೂ ಇದನುು 
ಬಳಸಲಾಗಿದ . 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 14:23 ಇದಲಿದ  ಪರತಿ ಸ್ಭ ಯಲ್ಲಿ 
ಸ್ಭ ಯವರ ಸ್ಮ್ಮತಿಯಿಿಂದ ಹಿರಿಯರನತನ ಗ್ ಕತ್ತುಮವಡಿ ನ ೇಮಸಿ ... 

1 ತಿಮೊಥ  5:17 ಚ ನವನಗಿ ಅಧಿಕವರ ನಡಿಸ್ತವ ಸ್ಭ ಯ 

ಹಿರಿಯರನತನ, ಅವರ ಕಳಗ್  ವಿಶ್ ೇಷ್ವವಗಿ ಪರಸ್ಿಂಗದಲ್ಲಿಯಕ 

ಉಪದ ೇಶದಲ್ಲಿಯಕ ಕಷ್ಿಪಡತವವರನತನ ಇಮ್ಮಡಿಯವದ ಮವನಕ ೂ 
ಯೇಗಯರ ಿಂದತ ಎಣಿಸ್ಬ ೇಕತ. 

ತಿೇತ್ 1:5 ನ್ಸ್ೇನತ ಕ ರೇತ್ದಿಾೇಪದಲ್ಲಿ ಇನಕನ ಕರಯಕ ೂ ಬವರದಿರತವ 

ಕವಯಾಗಳನತನ ಕರಮ್ಪಡಿಸಿ ಪಟ್ಿಣ ಪಟ್ಿಣಗಳಲಕಿ ಸ್ಭ ಯ 

ಹಿರಿಯರನತನ ನ ೇಮಸ್ಬ ೇಕ ಿಂದತ ನವನತ ನ್ಸ್ನಗ್  ಅಪಪಣ ಕ ಕಟ್ತಿ 
ನ್ಸ್ನನನತನ ಅಲ ಿೇ ಬ್ಲಟ್ತಿ ಬಿಂದ ನಲವಿ. 

ಯವಕ ಕೇಬ 5:14 ನ್ಸ್ಮ್ಮಲ್ಲ ಿ ಅಸ್ಾಸ್ಾನವಗಿರತವವನತ ಇದವಾನ ಕೇ? 

ಅವನತ ಸ್ಭ ಯ ಹಿರಿಯರನತನ ಕರ ಕಳುಹಿಸ್ಲ್ಲ. ಅವರತ ಕತ್ಾನ 

ಹ ಸ್ರಿನ್ಸ್ಿಂದ ಅವನ್ಸ್ಗ್  ಎಣ ು ಹಚಿಿ ಅವನ್ಸ್ಗ್ ಕೇಸ್ೂರ ದ ೇವರನತನ 
ಪ್ವರರ್ಥಾಸ್ಲ್ಲ ... 

 ಪ್ ಾರ್ಸ್ಬಿಟ ೇರಯನ್ 

“ಪ್ ಾರ್ಸ್ಬಿಟ ೇರಯನ್” ಎಿಂದರ  ಆಡಳಿತ ಮಿಂಡಳಿಯಲಿಲ 
ಒಟ್ುಟಗೂಡಿದ ಹಿರಯರ ಸಭ . 

1 ತಿಮೊಥ  4:14 ನ್ಸ್ನನಲ್ಲರಿತವ ವರವನತನ ಅಲಕ್ಷಯಮವಡಬ ೇಡ; 

ಸ್ಭ ಯ ಹಿರಿಯರತ ಪರವವದನ ಯ ಸ್ಹಿತ್ವವಗಿ ನ್ಸ್ನನ ಮೇಲ  
ಹಸ್ುಗಳನ್ಸ್ನಟವಿಗ ಅದತ ನ್ಸ್ನಗ್  ಕ ಕಡಲಪಟ್ಟಿತ್ಲವಿ. 

"ಹಿರಯರ ಸಭ " ಯನುು ನೂಯ ಕ್ತಿಂಗ ಜ ೇಮ್ಸು ಆವೃತಿುಯಲಿಲ 
"ಪ್ ಾರ್ಸ್ಬಿೇಟ್ರ" ಎಿಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದ . 

 ಸಿಂಪ್ ಾರ್ಸ್ಬಿಟ ರ ೂೇರ್ಸ 

“ಸಿಂಪ್ ಾರ್ಸ್ಬಿಟ ರ ೂೇರ್ಸ” ಎಿಂದರ  ಸಹ-ಹಿರಯ ಅರ್ವಾ ಜ ೂತ್  
ಹಿರಯನು ಎಿಂದರ್ಗವಾಗಿದ . 

1 ಪ್ ೇತ್ರ 5:1 ಸ್ಭ ಯ ಹಿರಿಯರ ೇ, ಜ ಕರ್  ಹಿರಿಯವನವದ ನವನತ 
ಕ್ರರಸ್ುನ ಬವಧ ಗಳನತನ ಕಣವುರ  ಕಿಂಡವನಕ ... 

ಅಧಯಕ್ಷ/ಮೇಲ್ಲಾಚವರಕ 
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 ಎಪಿಸ ೂಾಪೊರ್ಸ 

“ಎಪಿಸ ೂಾೇಪೊೇರ್ಸ” ಎಿಂದರ  ಮೇಲಿವಚಾರಕ, ಅಧಿೇಕ್ಷಕ ಅರ್ವಾ 

ಪ್ಾಲ್ಕ. 

ಇದನುು ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯಲಿಲ ಐದು ಬಾರ ಬಳಸಲಾಗಿದ . ನೂಯ 
ಕ್ತಿಂಗ ಜ ೇಮ್ಸು ಆವೃತಿುಯಲಿಲ ಇದನುು "ಬಿಷ್ಪ" ಎಿಂದು 
ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದ  ಆದರ  ಅಪೊಸುಲ್ರ ಕೃತಯಗಳಳ 20:28 ರಲಿಲ 
ಅದನುು ಬಳಸ್ಲ್ಲ. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 20:28 ದ ೇವರತ ಸ್ಾರಕುದಿಿಂದ 

ಸ್ಿಂಪ್ವದಿಸಿಕ ಕಿಂಡ ಸ್ಭ ಯನತನ ಪರಿಪ್ವಲ್ಲಸ್ತವದಕವೂಗಿ 

ಪವಿರ್ವರತ್ಮನತ ನ್ಸ್ಮ್ಮನ ನೇ ಆ ಹಿಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅಧಯಕ್ಷರವಗಿ 

ಇಟ್ಟಿರತವದರಿಿಂದ ನ್ಸ್ಮ್ಮ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯಕ ಎಲವಿ ಹಿಿಂಡಿನ 

ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯಕ ಎಚಿರಿಕ ಯವಗಿರಿ ... 

ಫಿಲ್ಲಪಿಪ 1:1 ಕ್ರರಸ್ು ಯೇಸ್ತವಿನ ದವಸ್ರವದ ಪ್ೌಲ ತಿಮೊಥ ಯರತ 
ಫಿಲ್ಲಪಿಪಯಲ್ಲಿ ಕ್ರರಸ್ು ಯೇಸ್ತವಿನ ಮ್ಕಲಕ ದ ೇವ 

ಜನರವಗಿರತವವರ ಲಿರಿಗಕ ಅವರಲ್ಲಿರತವ ಸ್ಭವಧಯಕ್ಷರಿಗಕ 

ಸ್ಭವಸ ೇವಕರಿಗಕ ಬರ ಯತವದ ೇನಿಂದರ  ... 

1 ತಿಮೊಥ  3:2 ಸ್ಭವಧಯಕ್ಷನತ ದ ಕೇಷವರ ಕೇಪಣ ಯಿಲಿದವನಕ ... 

ತಿೇತ್ 1:7  ಯವಕಿಂದರ  ಸ್ಭವಧಯಕ್ಷನತ ದ ೇವರ ಮ್ನ ವವರ್ ಾಯವ 

ನವಗಿರತವದರಿಿಂದ ನ್ಸ್ಿಂದವರಹಿತ್ನವಗಿರಬ ೇಕತ. 

1 ಪ್ ೇತ್ರ 2:25 ನ್ಸ್ೇವು ಕತರಿಗಳಿಂರ್  ದವರಿತ್ಪಿಪ 
ರ್ ಕಳಲತವವರವಗಿದಿಾೇರಿ. ಆದರ  ಈಗ ನ್ಸ್ೇವು ತಿರಿಗಿಕ ಕಿಂಡತ ನ್ಸ್ಮ್ಮ 
ಆತ್ಮಗಳನತನ ಕವಯತವ ಕತರತಬನಕ ಅಧಯಕ್ಷನಕ ಆಗಿರತವವತ್ನ 

ಬಳಿಗ್  ಬಿಂದಿದಿಾೇರಿ. 

 ಎಪಿಸ ೂಾೇಪ 

“ಎಪಿಸ ೂಾೇಪ” ಎನುುವುದು “ಎಪಿಸ ೂಾೇಪೊೇರ್ಸ” ನ ನಾಮಪದ 

ರೂಪವಾಗಿದ . ಇದು ನೂಯ ಕ್ತಿಂಗ ಜ ೇಮ್ಸು ಆವೃತಿುಯಲಿಲ ಹಿರಯನ, 

ಮೇಲಿವಚಾರಕನ ಅರ್ವಾ ಸಭಾಧಯಕ್ಷನ ಸಾಾನವನುು ಸೂಚಿಸುತುದ . 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 1:20 ಅವನ ವಿಷ್ಯವವಗಿ - ಅವನ ಮ್ನ  
ಹವಳುಬ್ಲೇಳಲ್ಲ, ಅದತ ಜನಶೂನಯವವಗಲ್ಲ ಎಿಂತ್ಲಕ ಅವನ 

ಉದ ಕಯೇಗವು ಮ್ರ್ ಕುಬಬನ್ಸ್ಗ್ವಗಲ್ಲ ಎಿಂತ್ಲಕ ಕ್ರೇತ್ಾನ ಗಳ 

ಗರಿಂರ್ದಲ್ಲಿ ಬರ ದದ . 
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1 ತಿಮೊಥ  3:1 ಸ್ಭವಧಯಕ್ಷನ ಉದ ಕಯೇಗವನತನ 
ಪಡಕ ಕಳಳಬ ೇಕ ಿಂದಿರತವವನತ ಒಳ ಳೇ ಕ ಲಸ್ವನತನ ಅಪ್ ೇಕ್ಷಿಸ್ತವವ 

ನವಗಿದವಾನ ಿಂಬ ಮವತ್ತ ನಿಂಬತ್ಕೂದವಾಗಿದ . 

 ಎಪಿಸ ೂಾೇಪಿಯ 

“ಎಪಿಸ ೂಾೇಪಿಯ” ಎನುುವುದು “ಎಪಿಸ ೂಾೇಪ” ನ ಕ್ತಾಯಾಪದದ 

ರೂಪವಾಗಿದ  ಮತುು ಮೇಲಿವಚಾರಣ  ಎಿಂಬುದು ಇದರರ್ಗವಾಗಿದ . 

1 ಪ್ ೇತಾ 5:2 ನಮಮಲಿಲರುವ ದ ೇವರ ಮಿಂದ ಯನುು ಕಾಯಿರ ... 

ಹಿರಿಯರ ಮ್ತ್ತು ಅಧಯಕ್ಷರ/ಮೇಲ್ಲಾಚವರಕರ ಹ ಕೇಲ್ಲಕ  

ಹಿರಯ, ಅಧಯಕ್ಷ/ಮೇಲಿವಚಾರಕ ಅರ್ವಾ ಸಭಾಧಯಕ್ಷ ಎಿಂದು 
ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಪಾತಿಯಿಂದು ಪದದಲ್ೂಲ ನಕಟ್ವಾದ 

ಸಿಂಬಿಂಧವಿರುವುದನುು ನಾವು ಕಾಣುತ್ ುೇವ . ಹಿೇಬೂಾ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿಗ  
ಬರ ಯುವಾಗ “ಹಿರಯ” ಎಿಂಬುದನುು ಹ ಚಾಚಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತಿುತುು 
ಏಕ ಿಂದರ  ಅವರು ಈ ಸಾಾನವನುು ಹಿರಯರಗ  ಅರ್ವಾ 

ಸಭಾಮಿಂದಿರದ ನಾಯಕರಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಪಟ್ಟದಾಾಗಿ ಕಾಣುತಿುದಾರು. 

ನೂಯ ಕ್ತಿಂಗ ಜ ೇಮ್ಸು ಆವೃತಿುಯಲಿಲ "ಅಧಯಕ್ಷರು/ಮೇಲಿವಚಾರಕರು" 

ಎಿಂಬುದನುು “ಸಭಾಧಯಕ್ಷನು/ಬಿಷ್ಪ್” ಎಿಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದ , 
ಗಿಾೇಕ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ  ಿಂದಿಗ  ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಇದನುು ಹ ಚಾಚಗಿ 

ಬಳಸಲಾಗಿದ , ಏಕ ಿಂದರ  ಅದು ನಾಯಕತವವನುು ಸೂಚಿಸುವ 

ಪದವಾಗಿದುಾ, ಅವರು ಅದನುು ಸುಲ್ಭವಾಗಿ ಅದಕ ಾ ಸಿಂಬಿಂಧಪಟ್ಟದುಾ 
ಎಿಂದು ಅರತುಕ ೂಳಳುತ್ಾುರ . 

ಈ ಎರಡು ಮೂಲ್ ಪದಗಳ ನಡುವ  ವಾಕಯಕಾನುಸಾರವಾದ 

ಯಾವುದ ೇ ವಯತ್ಾಯಸವಿಲ್ಲ. ಅವು ಸಭ ಯಲಿಲರುವ ಒಿಂದ ೇ ಸಾಾನವನುು 
ಸೂಚಿಸುತುವ . ಕ ಲ್ವು ಗಿಾೇಕ ಅಧಿಕಾರಗಳಳ “ಹಿರಯ” ಎಿಂಬುದು 
ಮನುಷ್ಯನನುು ಮತುು “ಮೇಲಿವಚಾರಕ/ಆಧಯಕ್ಷ ಅರ್ವಾ 

ಬಿಷ್ಪ/ಸಭಾಧಯಕ್ಷ” ಎಿಂಬುದು ಸಾಾನವನುು ಸೂಚಿಸುತುದ  ಎಿಂದು 
ಹ ೇಳಳತ್ಾುರ . 

ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯ ಕುರತ್ಾಗಿರುವ ದ ೇವರ ಮಾದರಯಲಿಲ ಅರ್ವಾ 

ಯೇಜನ ಯಲಿಲ ಯಾವುದ ೇ ಸಭ ಯ ಅನುಕಾಮವಾದ ದಜ ಗಯು 
ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪಾತಿಯಿಂದು ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಗಳಳ ಆಯಾ ಆಯಾ ಸಭ ಯ 

ಆಡಳಿತಕಾಾಗಿ ತಮಮದ ೇ ಆದ ಹಿರಯರನುು ಇಟ್ುಟಕ ೂಿಂಡಿರಬ ೇಕ್ತತುು. 

ಸಿಂಘಟ್ನ ಯ ಕಾಯಗದ ಮಟ್ಟಟಗ  ಪಾತಿಯಿಂದು ಸಭ ಯು ಪರಸಾರ 

ಪಾತ್ ಯೇಕವಾದದುಾ ಮತುು ಸವತಿಂತಾ ಅಧಿಕಾರ ಉಳುದುಾ ಆಗಿತುು. 
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ಪ್ೌಲನ ಉದವಹರಣ  

ಪ್ೌಲ್ನು ಸಭ ಯ ಹಿರಯರನುು ಕರ ಯಿಸುವುದಕಾಾಗಿ ಎಫ ಸಕ ಾ 
ಕಳಳಹಿಸ್ದನು, ಆದರ  ಅವರು ಬಿಂದಾಗ ಅವರನುು 
ಅಧಯಕ್ಷರು/ಮೇಲಿವಚಾರಕರು ಎಿಂದು ಕರ ದನು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 20:17 ಅವನತ ಮಲ ೇತ್ದಿಿಂದ ಎಫ ಸ್ಕ ೂ 
ಹ ೇಳಿಕಳುಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಭ ಯ ಹಿರಿಯರನತನ ಕರಿಸಿದನತ. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 20:28 ದ ೇವರತ ಸ್ಾರಕುದಿಿಂದ 

ಸ್ಿಂಪ್ವದಿಸಿಕ ಕಿಂಡ ಸ್ಭ ಯನತನ ಪರಿಪ್ವಲ್ಲಸ್ತವದಕವೂಗಿ 

ಪವಿರ್ವರತ್ಮನತ ನ್ಸ್ಮ್ಮನ ನೇ ಆ ಹಿಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅಧಯಕ್ಷರವಗಿ 

ಇಟ್ಟಿರತವದರಿಿಂದ ನ್ಸ್ಮ್ಮ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯಕ ಎಲವಿ ಹಿಿಂಡಿನ 

ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯಕ ಎಚಿರಿಕ ಯವಗಿರಿ. 

"ಕುರುಬ" ಅರ್ವಾ "ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕ" ನ ನದಿಗಷ್ಟವಾದ ಸ ೇವ ಯ 

ವರದಲಿಲ ಕ ಲ್ವು ಹಿರಯರು ಅರ್ವಾ ಅಧಯಕ್ಷರು ಕುರುಬರಿಂತ್  
ಪರಪ್ಾಲಿಸಬ ೇಕು ಎಿಂಬುದನುು ನಾವು ಕಾಣುತ್ ುೇವ . 

ಅದ ೇ ಅಹಾರ್   

ಐದನ ೇ ವಚನದಲಿಲ ಪ್ೌಲ್ನು ಹಿರಯರು ಎಿಂದು ಕರ ದಿರುವವರ 

ಅಹಗತ್ ಗಳ ೇ, ಏಳನ ೇ ವಚನದಲಿಲ ಅಧಯಕ್ಷರ ಅಹಗತ್ ಗಳಾಗಿರಬ ೇಕು 
ಎಿಂದು ಹ ೇಳಲಾಗಿದ , ಇದು ಅವರು ಒಿಂದ ೇ ಸಾಾನದಲಿಲದಾಾರ  ಎಿಂದು 
ಸೂಚಿಸುತುದ . 

ತಿೇತ್ 1:5,7 ನ್ಸ್ೇನತ ಕ ರೇತ್ದಿಾೇಪದಲ್ಲ ಿಇನಕನ ಕರಯಕ ೂ ಬವರದಿರತವ 

ಕವಯಾಗಳನತನ ಕರಮ್ಪಡಿಸಿ ಪಟ್ಿಣ ಪಟ್ಿಣಗಳಲಕಿ ಸ್ಭ ಯ 

ಹಿರಿಯರನತನ ನ ೇಮಸ್ಬ ೇಕ ಿಂದತ ನವನತ ನ್ಸ್ನಗ್  ಅಪಪಣ ಕ ಕಟ್ತಿ 
ನ್ಸ್ನನನತನ ಅಲ ಿೇ ಬ್ಲಟ್ತಿ ಬಿಂದ ನಲವಿ. 

ಯವಕಿಂದರ  ಸ್ಭವಧಯಕ್ಷನತ ದ ೇವರ ಮ್ನ ವವರ್ ಾಯವ 

ನವಗಿರತವದರಿಿಂದ ನ್ಸ್ಿಂದವರಹಿತ್ನವಗಿರಬ ೇಕತ. ಅವನತ 
ಸ ಾೇಚವಾಪರನವದರಕ ಮ್ತಿಂಗ್ ಕೇಪಿಯವದರಕ ಕತಡಿದತ 
ಜಗಳಮವಡತವವನವದರಕ ಹ ಕಡ ದವಡತವವನವದರಕ 

ನ್ಸ್ೇಚಲವಭವನತನ ಅಪ್ ೇಕ್ಷಿಸ್ತವವನವದರಕ ಆಗಿರದ  ... 

ಪ್ ೇತ್ರನ ಉದವಹರಣ  
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ಪ್ ೇತಾನು ತ್ಾನು ಹಿರಯರು ಎಿಂದು ಕರ ದವರಗ  ಪತಿಾಕ ಯಲಿಲ ಬರ ದು 
ದ ೇವರ ಮಿಂದ ಯ ಕುರುಬರಾಗಿರಲ್ು ಮತುು ಅವರಲಿಲ ಅಧಯಕ್ಷರಾಗಿ 

ಸ ೇವ  ಮಾಡುವಿಂತ್  ಅವರಗ  ಹ ೇಳಿದನು. 

1 ಪ್ ೇತ್ರ 5:1,2 ಸ್ಭ ಯ ಹಿರಿಯರ ೇ, ಜ ಕರ್  ಹಿರಿಯವನವದ ನವನತ 
ಕ್ರರಸ್ುನ ಬವಧ ಗಳನತನ ಕಣವುರ  ಕಿಂಡವನಕ ಇನತನ ಮ್ತಿಂದ  
ಪರತ್ಯಕ್ಷವವಗತವ ಪರಭವವದಲ್ಲ ಿ ಪ್ವಲತಗ್ವರನಕ ಆಗಿದತಾ ನ್ಸ್ಮ್ಮನತನ 
ಎಚಿರಿಸಿ ಹ ೇಳುವದ ೇನಿಂದರ . ನ್ಸ್ಮ್ಮಲ್ಲಿರತವ ದ ೇವರ ಮ್ಿಂದ ಯನತನ 
ಕವಯಿರಿ. ಬಲವರ್ವೂರದಿಿಂದಲಿ ದ ೇವರ ಚಿತ್ುದ ಪರಕವರ 

ಇಷ್ಿಪೂವಾಕವವಗಿಯಕ ನ್ಸ್ೇಚವವದ ದರವವಯಶ್ ಯಿಿಂದಲಿ ... 

ಸ್ಾಳಿೇಯ ಸ್ಭ ಯಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯರತ 

ಅಪೊಸ್ುಲರತ ನ ೇಮಸಿದರತ 

ಅಪೊಸುಲ್ರು ಪಾತಿಯಿಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಪಾತಿಯಿಂದು ಸಭ ಯಲಿಲ 
ಹಿರಯರನುು ನ ೇಮಿಸ್ದರು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 14:23 ಇದಲಿದ  ಪರತಿ ಸ್ಭ ಯಲ್ಲಿ 
ಸ್ಭ ಯವರ ಸ್ಮ್ಮತಿಯಿಿಂದ ಹಿರಿಯರನತನ ಗ್ ಕತ್ತುಮವಡಿ ನ ೇಮಸಿ 

ಉಪವವಸ್ವಿದತಾ ಪ್ವರರ್ಾನ  ಮವಡಿ ಅವರತ ನಿಂಬ್ಲದಾ ಕತ್ಾನ ಕ ೈಗ್  
ಅವರನತನ ಒಪಿಪಸಿದರತ. 

ತಿೇತ್ 1:4,5 ನಮಮಲಿರಿಗ್  ಹತದತವವಗಿರತವ ನಿಂಬ್ಲಕ ಯ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧದಲ್ಲ ಿ ನನನ ನ್ಸ್ಜಕತಮವರರನವದ ತಿೇತ್ನ್ಸ್ಗ್  
ಬರ ಯತವದ ೇನಿಂದರ  ... ನ್ಸ್ೇನತ ಕ ರೇತ್ದಿಾೇಪದಲ್ಲಿ ಇನಕನ ಕರಯಕ ೂ 
ಬವರದಿರತವ ಕವಯಾಗಳನತನ ಕರಮ್ಪಡಿಸಿ ಪಟ್ಿಣ ಪಟ್ಿಣಗಳಲಕಿ 

ಸ್ಭ ಯ ಹಿರಿಯರನತನ ನ ೇಮಸ್ಬ ೇಕ ಿಂದತ ನವನತ ನ್ಸ್ನಗ್  
ಅಪಪಣ ಕ ಕಟ್ತಿ ನ್ಸ್ನನನತನ ಅಲ ಿೇ ಬ್ಲಟ್ತಿ ಬಿಂದ ನಲವಿ ... 

ತಿೇಮವಾನಗಳನತನ ಮವಡತವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ಹವಯ ಮವಡಿದರತ 

ಅಪೊಸುಲ್ರು ಹಿರಯರ ೂಿಂದಿಗ  ಸಮಾಲ ೂೇಚನ  ಸಭ ಗಾಗಿ ಒಟಾಟಗಿ 

ಕೂಡಿಬಿಂದರು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 15:2 ಅವರಿಗಕ ಪ್ೌಲ ಬವನಾಬರಿಗಕ 

ಬ ೇಧವೂ ಮ್ಹವ ವಿವವದವೂ ಉಿಂಟವದವಗ ಇದ ವಿಷ್ಯವವಗಿ 

ಸ್ಹ ಕೇದರರತ ಪ್ೌಲ ಬವನಾಬರನಕನ ತ್ಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ ೇರ  ಕ ಲವರನಕನ 
ಯರಕಸ್ಲ ೇಮನಲ್ಲಿದಾ ಅಪೊಸ್ುಲರ ಮ್ತ್ತು ಸ್ಭ ಯ ಹಿರಿಯರ ಬಳಿಗ್  
ಹ ಕೇಗಬ ೇಕ ಿಂದತ ನ ೇಮಸಿದರತ. 
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ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 15:4 ಅವರತ ಯರಕಸ್ಲ ೇಮನ್ಸ್ಗ್  ಬಿಂದ 

ಮೇಲ  ಸ್ಭ ಯವರಕ ಅಪೊೇಸ್ುಲರಕ ಸ್ಭ ಯ ಹಿರಿಯರಕ ಅವರನತನ 
ಸ ೇರಿಸಿಕ ಕಿಂಡವಗ ದ ೇವರತ ತ್ಮೊಮಿಂದಿಗಿದತಾ ಮವಡಿದ 

ಕವಯಾಗಳನ ನಲವಿ ಅವರಿಗ್  ತಿಳಿಸಿದರತ. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 15:6 ಅಪೊಸ್ುಲರಕ ಸ್ಭ ಯ ಹಿರಿಯರಕ ಈ 

ವಿಷ್ಯವನತನ ಕತರಿತ್ತ ಆಲ ಕೇಚಿಸ್ತವದಕ ೂ ಕಕಡಿ ಬಿಂದಿರತವವಗ. 

ನಸುಿಂಶಯವಾಗಿ, ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಲಿಲನ ನಾಯಕತವ, ವಿಧಿ ಮತುು 
ಉಪದ ೇಶದ ಕುರತು ತಿೇಮಾಗನಸುವುದರಲಿಲ ಹಿರಯರು ಪಾಮುಖ 

ಪ್ಾತಾವಹಿಸ್ದಾರು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 15:22 ಆಗ ಅಪೊಸ್ುಲರಕ ಸ್ಭ ಯ 

ಹಿರಿಯರಕ ಸ್ವಾಸ್ಭ ಯ ಸ್ಮ್ಮತಿಯಿಿಂದ ತ್ಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ ಲವರನತನ 
ಆರಿಸಿಕ ಕಿಂಡತ ಪ್ೌಲ ಬವನಾಬರ ಜ ಕರ್ ಯಲ್ಲಿ ಅಿಂತಿಯೇಕಯಕ ೂ 
ಕಳುಹಿಸ್ತವದತ ಯತಕುವ ಿಂದತ ತಿೇಮವಾನ್ಸ್ಸಿದರತ ... 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 16:4 ಬಳಿಕ ಅವರತ ಊರಕರತಗಳಲ್ಲ ಿ

ಸ್ಿಂಚವರಮವಡತತಿುರತವವಗ ಯರಕಸ್ಲ ೇಮನಲ್ಲಿದಾ ಅಪೊಸ್ುಲರಕ 

ಸ್ಭ ಯ ಹಿರಿಯರಕ ನ್ಸ್ಣಾಯಿಸಿದಾ ವಿಧಿಗಳನತನ ಅವರಿಗ್  ಒಪಿಪಸಿ 

ಇವುಗಳನತನ ನ್ಸ್ೇವು ಅನತಸ್ರಿಸಿ ನಡ ಯಬ ೇಕ ಿಂದತ ಬ ಕೇಧಿಸಿದರತ. 

ಸ್ಭ ಯ ಕ ಲಸ್ಕವಯಾಗಳನತನ ನ ಕೇಡಿಕ ಕಿಂಡರತ 

ಹಿರಯರು ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯ ಕ ಲ್ಸಕಾಯಗಗಳನುು 
ನ ೂೇಡಿಕ ೂಿಂಡರು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 11:29,30 ಆಗ ಆ ಶಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಪರತಿಯಬಬರತ 
ಯಕದವಯ ಸಿೇಮಯಲ್ಲಿ ವವಸ್ವವಗಿದಾ ಸ್ಹ ಕೇದರರಿಗ್  ತ್ಮ್ಮತ್ಮ್ಮ 
ಶಕಯನತಸವರ ದರವಯಸ್ಹವಯ ಮವಡಬ ೇಕ ಿಂದತ ನ್ಸ್ಶಿಯಿಸಿಕ ಕಿಂಡರತ. 
ಹವಗ್ ಯೇ ಮವಡಿ ಅದನತನ ಬವನಾಬ ಸೌಲರ ಕ ೈಯಿಿಂದ ಸ್ಭ ಯ 

ಹಿರಿಯರಿಗ್  ಕಳುಹಿಸಿದರತ. 

1 ತಿಮೊಥ  5:17 ಚ ನವನಗಿ ಅಧಿಕವರ ನಡಿಸ್ತವ ಸ್ಭ ಯ 

ಹಿರಿಯರನತನ, ಅವರ ಕಳಗ್  ವಿಶ್ ೇಷ್ವವಗಿ ಪರಸ್ಿಂಗದಲ್ಲಿಯಕ 

ಉಪದ ೇಶದಲ್ಲಿಯಕ ಕಷ್ಿಪಡತವವರನತನ ಇಮ್ಮಡಿಯವದ ಮವನಕ ೂ 
ಯೇಗಯರ ಿಂದತ ಎಣಿಸ್ಬ ೇಕತ. 

ಹಿರಯರ ಒಿಂದು ಅಹಗತ್  ಯಾವುದ ಿಂದರ , ಅವರು “ಬ ೂೇಧಿಸಲ್ು 
ಶಕುರಾಗಿರಬ ೇಕು,” ಆದರ  ಎಲ್ಲರೂ ಉಪದ ೇಶ ಅರ್ವಾ ಬ ೂೇಧನಾ 

ಸ ೇವ ಯಲಿಲ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 
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ಐದತ ವಿಧವವದ ಸ ೇವ ಗಳು ಹಿರಿಯರತ 

ಎಲಾಲ ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವಕರು ಹಿರಯರಾಗಿದಾರು. ಪ್ ೇತಾ ಮತುು 
ಯೇಹಾನರಲಿಲ ಇದರ ಉದಾಹರಣ ಗಳನುು ನಾವು ಕಾಣುತ್ ುೇವ . 

1 ಪ್ ೇತ್ರ 5:1 ಸ್ಭ ಯ ಹಿರಿಯರ ೇ, ಜ ಕರ್  ಹಿರಿಯವನವದ ನವನತ 
ಕ್ರರಸ್ುನ ಬವಧ ಗಳನತನ ಕಣವುರ  ಕಿಂಡವನಕ ಇನತನ ಮ್ತಿಂದ  
ಪರತ್ಯಕ್ಷವವಗತವ ಪರಭವವದಲ್ಲ ಿ ಪ್ವಲತಗ್ವರನಕ ಆಗಿದತಾ ನ್ಸ್ಮ್ಮನತನ 
ಎಚಿರಿಸಿ ಹ ೇಳುವದ ೇನಿಂದರ  ... 

2 ಯೇಹವನ 1:1 ಸ್ಭ ಯ ಹಿರಿಯನತ ದ ೇವರವದತಕ ಕಿಂಡವರವದ 

ಅಮ್ಮನವರಿಗಕ ಆಕ ಯ ಮ್ಕೂಳಿಗಕ ಬರ ಯತವದ ೇನಿಂದರ . 

ಯೇಸು ತನು ಸಭ ಗ  ಕ ೂಟ್ಟಟರುವ ಅಪೊಸುಲ್ರು, ಪಾವಾದಿಗಳಳ, 
ಸುವಾತಿಗಕರು, ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕರು ಮತುು ಬ ೂೇಧಕರು “ಭಕುರನುು 
ಸ ೇವ ಯ ಕ ಲ್ಸಕಾಾಗಿ ಸ್ದಧಗ ೂಳಿಸಲ್ು” ಒಟಾಟಗಿ 

ಕಾಯಗನವಗಹಿಸಬ ೇಕು. ಈ ಸ ೇವ ಯ ಕಾಯಗಭಾರಗಳನುು 
ಸತಯವ ೇದದಲಿಲ ಉದ ೂೇಗಯ ಎಿಂದು ಉಲ ಲೇಖಿಸ್ಲ್ಲ. ಆದಾಗೂಯ, 
ಅವರಲಿಲ ಪಾತಿಯಬಬರು ಸಭ ಯಲಿಲ ಹಿರಯರ ಸಾಾನದಲಿಲದಾರು. 

ಹಿರಿಯರ ಸ ೇವ  

ಹಿರಯರು ಪಾತಿಯಿಂದು ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಲಿಲ ಅವರ 

ಮೇಲಿವಚಾರಣ ಗ  ಒಪಿಾಸ್ರುವ ಮಿಂದ ಗಳನುು ಕಾಯುವ ಮತುು 
ಪೊೇಷಿಸುವ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸಬ ೇಕು. 

1 ಪ್ ೇತ್ರ 5:1-3 ಸ್ಭ ಯ ಹಿರಿಯರ ೇ, ಜ ಕರ್  ಹಿರಿಯವನವದ ನವನತ 
ಕ್ರರಸ್ುನ ಬವಧ ಗಳನತನ ಕಣವುರ  ಕಿಂಡವನಕ ಇನತನ ಮ್ತಿಂದ  
ಪರತ್ಯಕ್ಷವವಗತವ ಪರಭವವದಲ್ಲ ಿ ಪ್ವಲತಗ್ವರನಕ ಆಗಿದತಾ ನ್ಸ್ಮ್ಮನತನ 
ಎಚಿರಿಸಿ ಹ ೇಳುವದ ೇನಿಂದರ . ನ್ಸ್ಮ್ಮಲ್ಲಿರತವ ದ ೇವರ ಮ್ಿಂದ ಯನತನ 
ಕವಯಿರಿ. ಬಲವರ್ವೂರದಿಿಂದಲಿ ದ ೇವರ ಚಿತ್ುದ ಪರಕವರ 

ಇಷ್ಿಪೂವಾಕವವಗಿಯಕ ನ್ಸ್ೇಚವವದ ದರವವಯಶ್ ಯಿಿಂದಲಿ. 
ಸಿದಾಮ್ನಸ್್ನ್ಸ್ಿಂದಲಕ ಮೇಲ್ಲಾಚವರಣ  ಮವಡಿರಿ. ದ ೇವರತ ನ್ಸ್ಮ್ಮ 
ವಶದಲ್ಲಟಿ್ಟಿರತವ ಸ್ಭ ಗಳ ಮೇಲ  ದ ಕರ ತ್ನಮವಡತವವರಿಂರ್  
ನಡ ಯದ  ಮ್ಿಂದ ಗ್  ಮವದರಿಯವಗಿಯೇ ನಡ ದತಕ ಕಳಿಳರಿ ... 

ಹಿರಿಯರತ ಐದತ ವಿಧವವದ ಸ ೇವ ಗಳಿಂರ್  ಇದವಾರ  

ಎಫ ಸ ನಾಲ್ಾನ ಯ ಅಧಾಯಯದಲಿಲ ಪಟ್ಟಟ ಮಾಡಲಾದ ಐದು ಸ ೇವ ಯ 

ವರಗಳಲಿಲ ದ ೇವರು ಇಟ್ಟಟರುವವರಗ , ಭಕುರನುು ಸ್ದಧಗ ೂಳಿಸಲ್ು 
ನದಿಗಷ್ಟವಾದ ಕೃಪ್ ಯನುು ಮತುು ಅಭಿಷ್ ೇಕವನುು ಕ ೂಡಲಾಗಿದ . 
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ಮಿಂದ ಗಳನುು ಕಾಯಲ್ು, ಪೊೇಷಿಸಲ್ು ಮತುು ಮೇಲಿವಚಾರಣ  
ಮಾಡಲ್ು ಆರಸ್ಕ ೂಿಂಡವರಗ  ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಯ ಕೃಪ್  
ಮತುು ಅಭಿಷ್ ೇಕದ ಅಗತಯವಿರುತುದ  ಎಿಂಬುದು ಸಾಷ್ಟವಾಗಿ 

ಕಿಂಡುಬರುತುದ .  

ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯ ಹಿರಯರನುು ದ ೇವರು ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಗ  
ಕರ ದಿದಾಾನ . ಪಾತಿಯಬಬರೂ ಹಿರಯತವಕಾಾಗಿ ಸತಯವ ೇದದ ಎಲ್ಲ 
ಅಹಗತ್ ಗಳನುು ಈಡ ೇರಸ್ದರು. ಉತುಮವಾಗಿ ಆಧಿಕಾರ ನಡ ಸುವ 

ಜವಾಬಾಾರಯನುು ಅವರಗ  ವಹಿಸ್ಕ ೂಡಲಾಯಿತು. 

1 ತಿಮೊಥ  5:17 ಚ ನವನಗಿ ಅಧಿಕವರ ನಡಿಸ್ತವ ಸ್ಭ ಯ 

ಹಿರಿಯರನತನ, ಅವರ ಕಳಗ್  ವಿಶ್ ೇಷ್ವವಗಿ ಪರಸ್ಿಂಗದಲ್ಲಿಯಕ 

ಉಪದ ೇಶದಲ್ಲಿಯಕ ಕಷ್ಿಪಡತವವರನತನ ಇಮ್ಮಡಿಯವದ ಮವನಕ ೂ 
ಯೇಗಯರ ಿಂದತ ಎಣಿಸ್ಬ ೇಕತ. 

ಹಿರಯರ ಅಹಗತ್ ಗಳ ಪ್ ೈಕ್ತ ಒಿಂದು ಅವರು ಬ ೂೇಧಿಸಲ್ು 
ಶಕುರಾಗಿರಬ ೇಕು, ಆದರ  ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಲಿಲ ಉಪದ ೇಶ 

ಅರ್ವಾ ಬ ೂೇಧನಾ ಸ ೇವ ಯಲಿಲ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಿಂದು 
ತ್ ೂೇರುತುದ . 

ಕವಯಾಭವರಗಳು 

ಅಪೊಸುಲ್ರಿಂದ ಮತುು ಪಾವಾದಿಯಿಿಂದ ಅಸ್ುವಾರ ಹಾಕಲ್ಾಟ್ಟ 
ನಿಂತರ ಅವರು ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಲಿಲ ಹಿರಯರನುು ನ ೇಮಿಸುತಿುದಾರು, 
ದ ೇವರು ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕರಾಗಿ ಮತುು ಬ ೂೇಧಕರಾಗಿ 

ಕಾಯಗನವಗಹಿಸಲ್ು ಆರಸ್ಕ ೂಿಂಡವರನುು ಅಪೊಸುಲ್ರು, 
ಪಾವಾದಿಗಳಳ ಮತುು ಇತರ ಹಿರಯರು ಕ ೈಗಳನುಟ್ುಟ ನ ೇಮಿಸ್, 

ಅಿಂಗಿೇಕರಸ್ ಮತುು ಸ ೇವ ಗ  ಬಿಡುತಿುದಾರು. 

ಸುವಾತಿಗಕರಾಗಿ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸಲ್ು ದ ೇವರು 
ಆರಸ್ಕ ೂಿಂಡವರಾದವರು ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕರಾಗಿ ಮತುು ಬ ೂೇಧಕರಾಗಿ 

ಮಾಡುವ ಸ ೇವ ಯ ಮೂಲ್ಕ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳನುು ವಾಕಯದಲಿಲ 
ಬ ಳ ಸುವಾಗ ಮತುು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಅಿಂರ್ 

ಸುವಾತಿಗಕರನುು ಸಹ ಹಿರಯರು ಕ ೈಗಳನುಡುವ ಮೂಲ್ಕ 

ನ ೇಮಿಸುತ್ಾುರ , ಅಿಂಗಿೇಕರಸುತ್ಾುರ  ಮತುು ಸ ೇವ ಗ  ಬಿಡುತ್ಾುರ . 
ಸುವಾತಿಗಕನು ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಲಿಲರುವ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳನುು 
ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಗಸ ೇವ ಯನುು ಮಾಡಲ್ು ತರಬ ೇತಿ 

ಕ ೂಡುತ್ಾುನ  ಮತುು ಸ್ದಧಪಡಿಸುತ್ಾುನ . 
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ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಯ ಪಾತಿಯಿಂದು ವರಗಳಿಿಂದ ಸ ೇವ  
ಮಾಡುವ ಮೂಲ್ಕ ಸಭ ಯಿಂಬ ದ ೇಹವು ಪರಪಕವವಾಗುತುದ  ಮತುು 
ಸ ೇವ ಯ ಕ ಲ್ಸಗಳಿಗ  ಸ್ದಧವಾಗುತುದ . 

ಹ ಕಸ್ ಒಡಿಂಬಡಿಕ  ಸ್ಭ ಯ ಆಡಳಿತ್ 

ಸಭ ಯ ಆಡಳಿತವು, ಪುರುಷ್ರ ಸಿಂಸ ಾ, ಸಿಂಘ ಅರ್ವಾ ಪಿಂಗಡಗಳ 

ಅಲ್ಲ, ಅದಕ ಾ ಬದಲಾಗಿ ಅಪೊಸುಲ್ರ ಿಂದು ಕರ ಯಲ್ಾಡುವ ಪುರುಷ್ರು 
ಮತುು ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯ ಹಿರಯರು ಅರ್ವಾ ಸಭಾಧಯಕ್ಷರ ನಡುವ  
ಇರುವ ಆತಮನ ಸಿಂಬಿಂಧವಾಗಿತುು. 

ಹಿರಯರು, ಅಧಯಕ್ಷರು, ಮೇಲಿವಚಾರಕರು ಅರ್ವಾ ಸಭಾಧಯಕ್ಷರು 
ತಮಮ ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಯ ವರದ ಕಾಯಗವನುು 
ನ ರವ ೇರಸುತಿುರುವ ಸಮಯದಲಿಲ ಮತುು ನದಿಗಷ್ಟ ಕಾಯಗಕಾಾಗಿ 

ತಮಮ ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಿಿಂದ ಕಳಳಹಿಸಲ್ಾಟ್ಟ ಸಮಯದಲಿಲ ಮಾತಾ 
ನದಿಗಷ್ಟವಾದ ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯ ಹ ೂರಗ  ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುತಿುದಾರು. 

ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯು ಇತರ ಸಭ ಗಳನುು ಅಳಳವ ಮತುು ನಯಿಂತಿಾಸುವ 

“ಮಾತೃ ಸಭ ಯಿಂತ್ ” ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ ಾ ಬದಲಾಗಿ 

ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳನುು ಕಳಳಹಿಸುವ ಸಭ ಯಿಂಬ ದ ೇಹವಾಗಿರುತುದ . ಅವರು 
ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಗಳನುು ಮಾಡುವವರಾಗಿ ತಮಮ ಸ ೇವ ಯ 

ಕಾಯಗಗಳನುು ನ ರವ ೇರಸುವವರನುು ಕಳಳಹಿಸುತಿುದಾರು. 

ಅಪೊಸುಲ್ರು ಮತುು ಪಾವಾದಿಗಳಳ ಅಸ್ುವಾರ ಹಾಕುವಾಗ, 

ಸಭ ಗಳನುು ಸಾಾಪಿಸ್ದರು ಮತುು ಪಾತಿಯಿಂದು ಸಭ ಯಲ್ೂಲ 
ಹಿರಯರನುು ನ ೇಮಿಸ್ದರು, ಅವರು ಆಳವಾದ ಆತಿಮಕ 

ಸಿಂಬಿಂಧಗಳನುು ಸಾಾಪಿಸ್ದರು. ಆತಮದಲಿಲರುವ ಈ ಸಿಂಬಿಂಧಗಳಳ 
ಮಾತಾವ ೇ ಸಭ ಗಳ ನಡುವಿನ ಇದಾಿಂರ್ ಏಕ ೈಕ ಸಿಂಪಕಗವಾಗಿತುು. 
ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಗಳನುು ಮಾಡುವ ಜನರ ನಡುವ  
ಸಿಂಬಿಂಧವಿತುು. 

ಸ್ಾಳಿೇಯ ಸ್ಭ ಯಲ್ಲಿನ ಪರಮ್ತಖರವದ ಹಿರಿಯರತ 

ಅಪೊಸುಲ್ರಿಂದ ನ ೇಮಿಸಲ್ಾಟ್ಟ ಹಿರಯರು ಆ ನದಿಗಷ್ಟವಾದ ಸಾಳಿೇಯ 

ಸಭ ಯಲಿಲನ ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳಲಿಲ ಪ್ ೈಕ್ತ ಒಿಂದರಲಿಲ 
ಕಾಯಗನವಗಹಿಸಲ್ು ಕರ ಯಲ್ಾಟ್ಟರು ಆಗಿದಾರು. ಪಾತಿಯಿಂದು 
ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಲಿಲನ ಹಿರಯತವವು ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಗ  ಮಾತಾ 
ಸ್ೇಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗೂಯ, ದ ೇವರು ಯಾವಾಗಲ್ೂ ತನು 
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ಜನರ ಆತಿಮಕ ನಾಯಕತವಕಾಾಗಿ ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯನುು ಎಬಿಬಸುತ್ಾುನ . 
ಮೊೇಶ್ ಯು ಇದಕ ಾ ಉದಾಹರಣ  ಆಗಿದಾಾನ . 

ಹಿರಯರಲಿಲ ಒಬಬರನುು ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಪಾಮುಖ ಹಿರಯನ ಿಂದು 
ಪಾತ್ ಯೇಕ್ತಸುತಿುದಾರು. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಪಾಮುಖ ಹಿರಯನಾಗಿ 

ರುವವನು ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕನ ಅರ್ವಾ ಕುರುಬನ ಸ ೇವ ಯ ವರವನುು 
ಹ ೂಿಂದಿರುತ್ಾುನ . ಈ ಮನುಷ್ಯನನುು ದ ೇವರಿಂದ ಕರ ಯಲ್ಾಟ್ಟನು, 
ಅಪೊಸುಲ್ರು ಮತುು ಪಾವಾದಿಗಳಿಿಂದ ದೃಢೇಕರಸಲ್ಾಟ್ಟವನು ಮತುು 
ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯ ಇತರ ಹಿರಯರು ಮತುು ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿಿಂದ 

ಅಿಂಗಿೇಕರಸಲ್ಾಟ್ಟವನು ಆಗಿರುತ್ಾುನ . ಒಬಬ ಪಾಮುಖ ಹಿರಯನು, 
ಅವನ ಕರ ಯುವಿಕ ಯಿಿಂದ, ವರದಿಿಂದ, ಅಭಿಷ್ ೇಕದಿಿಂದ, 

ದಶಗನದಿಿಂದ ಮತುು ನಡ ಸುವ ಸಾಮರ್ಯಗದಿಿಂದ 

ಅಿಂಗಿೇಕರಸಲ್ಾಟ್ಟನು ಆಗಿರುತ್ಾುನ . 

ದಕತ್ 

ಪಾಕಟ್ನ ಯ ಪುಸುಕದಲಿಲ ಈ ಮನುಷ್ಯನನುು ದೂತ ಎಿಂದು 
ಉಲ ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದ . ಗಿಾೇಕ ಭಾಷ್ ಯಲಿಲ “ಅಜ ುಲ ೂೇರ್ಸ” ಎಿಂದರ  
ದೂತ ಅರ್ವಾ ಪಾತಿನಧಿ ಎಿಂದರ್ಗವಾಗಿದ . 

ಪರಕಟ್ಣ  2:1 ಎಫ ಸ್ದಲ್ಲಿರತವ ಸ್ಭ ಯ ದಕತ್ನ್ಸ್ಗ್  ಬರ , ಏಳು 
ನಕ್ಷತ್ರಗಳನತನ ಬಲಗ್ ೈಯಲ್ಲ ಿ ಹಿಡತಕ ಕಿಂಡತ ಏಳು ಚಿನನದ 

ದಿೇಪಸ್ುಿಂಭಗಳ ಮ್ಧಯದಲ್ಲಿ ತಿರತಗ್ವಡತವವತ್ನತ ಹ ೇಳುವದ ೇನಿಂದರ ,  

ನ್ಸ್ಜವವದ ಜ ಕರ್ ಕ ಲಸ್ದವನತ 

ಪ್ೌಲ್ನು “ನಜವಾದ ಜ ೂತ್ ಕ ಲ್ಸದವನು” ಎಿಂದು ಕರ ದಾಗ ಫಿಲಿಪಿಾ 
ಸಭ ಯಲಿಲರುವ ಪಾಮುಖ ಹಿರಯನನುು ಅವನನುು 
ಸೂಚಿಸುತಿುದಾನ ಿಂದು ತ್ ೂೇರುತುದ . 

ಫಿಲ್ಲಪಿಪ 4:3 ಸ್ತ್ಯ ಸ್ಯತಜನ ೇ, ಅವರಿಗ್  ಸ್ಹವಯಕನವಗಿರ 

ಬ ೇಕ ಿಂದತ ನ್ಸ್ನನನಕನ ಕ ೇಳಿಕ ಕಳುಳರ್ ುೇನ . ಅವರತ ಕ ಿೇಮನ್್ 
ಮ್ತಿಂರ್ವದ ನನನ ಜ ಕರ್  ಕ ಲಸ್ದವರ ಸ್ಹಿತ್ವವಗಿ ನನನ ಕಕಡ 

ಸ್ತವವರ್ ಾಗ್ ಕೇಸ್ೂರ ಪರಯವಸ್ಪಟ್ಿವರತ. ಅವರವರ ಹ ಸ್ರತಗಳು 
ಜೇವಬವಧಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ ದವ . 

ಪರಮ್ತಖ ಹಿರಿಯನವದ ಯವಕ ಕೇಬನತ 

ಯರೂಸಲ ೇಮಿನ ಸಭ ಯಲಿಲರುವ ಇತರ ಹಿರಯರ ನಾಯಕತವ 
ವಹಿಸ್ದಾ ಯಾಕ ೂೇಬನು ಪಾಮುಖ ಹಿರಯನಾಗಿದಾನು ಎಿಂದು 
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ತ್ ೂೇರುತುದ . ಹಿರಯರ ಲ್ಲರೂ ಅಪೊಸುಲ್ರನುು ಭ ೇಟ್ಟಯಾಗಿ 

ಉಪದ ೇಶದ ಸಮಸ ಯಯ ಬಗ ೆ ಚಚಿಗಸ್ದರು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 15:6 ಅಪೊಸ್ುಲರಕ ಸ್ಭ ಯ ಹಿರಿಯರಕ ಈ 

ವಿಷ್ಯವನತನ ಕತರಿತ್ತ ಆಲ ಕೇಚಿಸ್ತವದಕ ೂ ಕಕಡಿ ಬಿಂದಿರತವವಗ 

ಬಹತ ವಿವವದವು ನಡ ದ ಮೇಲ  ಪ್ ೇತ್ರನತ ಎದತಾ ಅವರಿಗ್ . 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 15:13, ಅವರತ ಮವತ್ನವಡತವುದನತನ 
ಮ್ತಗಿಸಿದ ಮೇಲ  ಯವಕ ಕೇಬನತ ಆ ಸ್ಿಂಗತಿಯನತನ ಕತರಿತ್ತ 
ಹ ೇಳಿದ ಾೇನಿಂದರ ; 

ಹಿೇಗಿರಲವಗಿ ನನನ ಅಭಿಪ್ವರಯ ಏನ ಿಂದರ  – ಅನಯಜನರಲ್ಲಿ ದ ೇವರ 

ಕಡ ಗ್  ತಿರತಗಿಕ ಕಳುಳವವರನತನ ರ್ ಕಿಂದರ ಪಡಿಸ್ಬವರದತ. 

ಹಿರಯರ ಲ್ಲರೂ ಸಮಸ ಯಯಾಗಿ ಪರಣಮಿಸ್ದ ಉಪದ ೇಶದ ಬಗ  ೆ
ಆಲ ೂೇಚಿಸಲ್ು ತ್ ೂಡಗಿದಾರು. ಆದರೂ, ಮುಖಯಸಾನಾದ ಅರ್ವಾ 

ಪಾಮುಖ ಹಿರಯನಾದ ಯಾಕ ೂೇಬನು ಅಿಂತಿಮ ನಣಗಯವನುು 
ತಿಳಿಸಬ ೇಕಾಗಿತುು. 

ಇಡಿೇ ಸಭ ಯ ಆಶಿೇವಾಗದದ ೂಿಂದಿಗ  ಹಿರಯರು ಮತುು ಅಪೊಸುಲ್ರು 
ಎಲ್ಲರೂ ನಧಾಗರ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳುವ ಪಾಕ್ತಾಯಯಲಿಲ ಸಕ್ತಾಯವಾಗಿ 

ಪ್ಾಲ ೂೆಿಂಡಿದಾರು ಎಿಂಬುದು ಸಾಷ್ಟವಾಗಿ ತ್ ೂೇರಬರುತುದ . 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 15:22,23 ಆಗ ಅಪೊಸ್ುಲರಕ ಸ್ಭ ಯ 

ಹಿರಿಯರಕ ಸ್ವಾಸ್ಭ ಯ ಸ್ಮ್ಮತಿಯಿಿಂದ ತ್ಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ ಲವರನತನ 
ಆರಿಸಿಕ ಕಿಂಡತ ಪ್ೌಲ ಬವನಾಬರ ಜ ಕರ್ ಯಲ್ಲಿ ಅಿಂತಿಯೇಕಯಕ ೂ 
ಕಳುಹಿಸ್ತವದತ ಯತಕುವ ಿಂದತ ತಿೇಮವಾನ್ಸ್ಸಿದರತ. ಆದಕವರಣ 

ಸ್ಹ ಕೇದರರಲ್ಲಿ ಮ್ತಖಯರವಗಿದಾ ಬವಸ್ಾಬಬನ ನ್ಸ್ಸಿಕ ಕಳುಳವ 

ಯಕದನನಕನ ಸಿೇಲನನಕನ ಆರಿಸಿಕ ಕಿಂಡತ,  

ಅವರ ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ಬರ ದತಕ ಕಟ್ಿದ ಾೇನಿಂದರ  – ಸ್ಹ ಕೇದರರವಗಿರತವ 

ಅಪೊಸ್ುಲರಕ ಹಿರಿಯರಕ ಅಿಂತಿಯೇಕಯ ಸಿರಿಯ ಕ್ರಲ್ಲಕಯ 
ಸಿೇಮಗಳಲ್ಲಿ ವವಸಿಸ್ತವ ಅನಯಜನರ ಕಳಗಿಿಂದ 

ಸ್ಹ ಕೇದರರವದವರಿಗ್  ಮವಡತವ ವಿಂದನ ; 

ಸ್ಭ ಯಲ್ಲಿನ ನವಯಕತ್ಾ  

ಯೇಸು ಸಭ ಯ ಶಿರಸುು. ಆದಾಗೂಯ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಯಕತವದ 

ಅಡಿಯಲಿಲ, ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಲಿಲ ದ ೇವರು ನ ೇಮಿಸ್ರುವ ನಾಯಕತವವು 
ಕೂಡ ಇತುು. ಈ ನಾಯಕತವವು, ಎಲಾಲ ಹಿರಯರ ೂಿಂದಿಗ  ಚ ನಾುಗಿ 

ಅಧಿಕಾರ ನಡ ಸುವ ಮತುು ಭಕುರನುು ಸ ೇವ ಯ ಕ ಲ್ಸಕಾಾಗಿ 
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ಸ್ದಧಪಡಿಸಲ್ು ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುವ ಪಾಮುಖ ಹಿರಯನಲಿಲ 
ಕಿಂಡುಬರುತುದ . 

 ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಮಾದರ 

ನಮಮ ಸಭ ಯ ಸಾಿಂಪಾದಾಯಿಕ ಮಾದರಯು ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ 

ಮಾದರಗ  ಅನುಗುಣವಾಗಿರದಿದಾರ , ನಮಮ ಮಾದರಯನುು 
ಬದಲಾಯಿಸಲ್ು ನಾವು ಕಾಮಗಳನುು ಕ ೈಗ ೂಳುಲ್ು ಸ್ದಧರರಬ ೇಕು. 
ನಮಮ ಕಾಲ್ದಲಿಲ ದ ೇವರು ತನು ಸಭ ಯಲಿಲ ಐದು ವಿಧವಾದ 

ಸ ೇವ ಯನುು ಪುನಃಸಾಾಪಿಸುತಿುದಾಾನ . 

 ವಿವಾದವಿಲ್ಲದ  ಬದಲಾಯಿಸ್ರ 

ನಾವು ಈ ಪಾಕಟ್ಣ ಯನುು ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಿಂಡಾಗ, ಅಗತಯವಾದ 

ಬದಲಾವಣ ಗಳನುು ತರಲ್ು ಪಾಯತಿುಸುವ ಮೊದಲ್ು ಈ 

ಪಾಕಟ್ಣ ಯನುು ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯು ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಳುಲ್ು ನಾವು 
ಸಮಯವನುು ಕ ೂಡಬ ೇಕು. ಇದನುು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ಹ 

ಮತುು ವಿವಾದ ಉಿಂಟಾಗುವ ಸಾಧಯತ್ ಯನುು ತಪಿಾಸಬಹುದು. 
ಸಭ ಯ ಆಡಳಿತದ ಬಗ ಗಿನ ನಧಾಗರಗಳನುು ಸಭ ಯ ಪಾಮುಖ 

ಹಿರಯನು ಮತುು ಹಿರಯರ ೂಿಂದಿಗ  ಸ ೇರ ಅಿಂಗಿೇಕರಸಲ್ಾಟ್ಟಿಂರ್ 

ಅಪೊಸುಲ್ನು (ಅಸ್ುವಾರ ಹಾಕ್ತದ ವಯಕ್ತು) ಮಾಡುವ ಕಾಯಗವಾಗಿದ . 
ಇದು ಸಭ ಯ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ ನಡುವ  ವಿಭಜನ ಗ  ಕಾರಣವಾಗುವ 

ಸಮಸ ಯಯಾಗಬಾರದು. 

ಹಿರಿಯರ ಅಹರ್ ಾಗಳು 

ಇಡಿೇ ಸಭ ಯವರು ಒಟಾಟಗಿ ಹಿರಯರನುು ಆರಸ್ಕ ೂಳಳುವುದಿಲ್ಲ. 
ಅವರನುು ದ ೇವರು ಆರಸ್ಕ ೂಳಳತ್ಾುನ  ಮತುು ಅಪೊಸುಲ್ರು 
ನ ೇಮಿಸುತ್ಾುರ . ಸತಯವ ೇದದ ವಚನಗಳಲಿಲ ಕ ೂಡಲಾಗಿರುವ 

ಅಹಗತ್ ಗಳ ಪಟ್ಟಟಯು, ಒಬಬ ನದಿಗಷ್ಟವಾದ ವಯಕ್ತುಯನುು ಹಿರಯನಾಗಿ 

ನ ೇಮಿಸಬ ೇಕ ಿಂಬ ದ ೇವರ ಕರ ಯುವಿಕ ಯನುು ಪರಗಣಿಸುವಲಿಲ 
ಅಪೊಸುಲ್ರ ಅರ್ವಾ ಹಿರಯರ ಬಳಸುವಿಂರ್ದುಾ ಆಗಿದ . 

ದ ೇವರು ಹಿರಯನಾಗಿ, ಅರ್ವಾ ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಗಳ ಪ್ ೈಕ್ತ 

ಒಿಂದನುು ಮಾಡಲ್ು ಆರಸ್ಕ ೂಿಂಡಿರುವ ಯಾವೊಬಬ ವಯಕ್ತುಯು, 
ದ ೇವರು ಸಾಾಪಿಸ್ರುವ ಅಹಗತ್ ಗಳನುು ನ ರವ ೇರಸಬ ೇಕು. ಈ 

ಅಹಗತ್ ಗಳ ಪಟ್ಟಟಯನುು ಈ ಕ ಳಗಿನ ವಾಕಯಭಾಗಗಳಲಿಲ 
ಕ ೂಡಲಾಗಿದ . 

ತಿಮೊಥ ಯನತ ಮ್ತ್ತು ತಿೇತ್ನತ 
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1 ತಿಮೊಥ  3:1-7 ಸ್ಭವಧಯಕ್ಷನ ಉದ ಕಯೇಗವನತನ 
ಪಡಕ ಕಳಳಬ ೇಕ ಿಂದಿರತವವನತ ಒಳ ಳೇ ಕ ಲಸ್ವನತನ ಅಪ್ ೇಕ್ಷಿಸ್ತವವ 

ನವಗಿದವಾನ ಿಂಬ ಮವತ್ತ ನಿಂಬತ್ಕೂದವಾಗಿದ .   

ಸ್ಭವಧಯಕ್ಷನತ ದ ಕೇಷವರ ಕೇಪಣ ಯಿಲಿದವನಕ ಏಕಪತಿನಯತಳಳವನಕ 

ಮ್ದವಯಸ್ಕ್ರುಯಿಲಿದವನಕ ಜರ್ ೇಿಂದಿರಯನಕ ಮವನಸ್ಾನಕ 

ಅತಿರ್ಥಸ್ರ್ವೂರಮವಡತವವನಕ ಬ ಕೇಧಿಸ್ತವದರಲ್ಲಿ ಪರವಿೇಣನಕ 

ಆಗಿರಬ ೇಕತ. ಅವನತ ಕತಡಿದತ ಜಗಳವವಡತವವನಕ 

ಹ ಕಡ ದವಡತವವನಕ ಆಗಿರಬವರದತ; ಸವತಿಾಕನಕ 

ಕತತ್ಕಾಮವಡದವನಕ ದರವವಯಶ್ ಯಿಲಿದವನಕ ಆಗಿರಬ ೇಕತ; 
ಪೂಣಾಗ್ೌರವದಿಿಂದ ತ್ನನ ಮ್ಕೂಳನತನ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಟಿ್ತಿಕ ಕಿಂಡತ 
ಸ್ಾಿಂತ್ ಮ್ನ ಯವರನತನ ಚ ನವನಗಿ ಆಳುವವನವಗಿರಬ ೇಕತ. ಸ್ಾಿಂತ್ 

ಮ್ನ ಯವರನತನ ಆಳುವದಕ ೂ ತಿಳಿಯದವನತ ದ ೇವರ ಸ್ಭ ಯನತನ 
ಹ ೇಗ್  ಪರವಿಂಬರಿಸ್ತವನತ? ಅವನತ ಹ ಕಸ್ದವಗಿ ಸ್ಭ ಯಲ್ಲ ಿ

ಸ ೇರಿದವನವಗಿರಬವರದತ; ಅಿಂರ್ವನವದರ  ಉಬ್ಲಬಕ ಕಿಂಡತ 
ಸ ೈರ್ವನನ್ಸ್ಗ್  ಪ್ವರಪುವವದ ಶಕ್ವವಿಧಿಗ್  ಒಳಗ್ವದವನತ. ಇದಲಿದ  
ಅವನತ ಹ ಕರಗಣವರಿಿಂದ ಒಳ ಳಯವನ ನ್ಸ್ಸಿಕ ಕಿಂಡಿರಬ ೇಕತ; 
ಇಲಿದಿದದರ  ನ್ಸ್ಿಂದ ಗ್  ಗತರಿಯವಗತವನತ, ಮ್ತ್ತು ಸ ೈರ್ವನನ 

ಉಲ್ಲಾನ ಕಳಗ್  ಸಿಕ್ರೂಬ್ಲದವಾನತ. 

ತಿೇತ್ 1:6-9 ಸ್ಭ ಯ ಹಿರಿಯನತ ನ್ಸ್ಿಂದವರಹಿತ್ನಕ 

ಏಕಪತಿನಯತಳಳವನಕ ಆಗಿರಬ ೇಕತ. ಅವನ ಮ್ಕೂಳು ಕತ್ಾನನತನ 
ನಿಂಬ್ಲದವರವಗಿರಬ ೇಕತ. ಅವರತ ದತಮವಾಗಾಸ್ಾ 
ರ ನ್ಸ್ಸಿಕ ಕಿಂಡವರವಗಲ್ಲ ಅಧಿಕವರಕ ೂ ಒಳಗ್ವಗದವರವಗಲ್ಲ 

ಆಗಿರಬವರದತ. ಯವಕಿಂದರ  ಸ್ಭವಧಯಕ್ಷನತ ದ ೇವರ 

ಮ್ನ ವವರ್ ಾಯವನವಗಿರತವದರಿಿಂದ ನ್ಸ್ಿಂದವರಹಿತ್ನವಗಿರಬ ೇಕತ. 
ಅವನತ ಸ ಾೇಚವಾಪರನವದರಕ ಮ್ತಿಂಗ್ ಕೇಪಿಯವದರಕ ಕತಡಿದತ 
ಜಗಳಮವಡತವವನವದರಕ ಹ ಕಡ ದವಡತವವನವದರಕ 

ನ್ಸ್ೇಚಲವಭವನತನ ಅಪ್ ೇಕ್ಷಿಸ್ತವವನವದರಕ ಆಗಿರದ , 
ಅತಿರ್ಥಸ್ರ್ವೂರಮವಡತವವನಕ, ಒಳ ಳೇದನತನ ಪಿರೇತಿಸ್ತವವನಕ 

ಸ್ಾಸ್ಾಚಿತ್ುನಕ ನವಯಯವಿಂತ್ನಕ ದ ೇವಭಕುನಕ ಜರ್ ೇಿಂದಿರಯನಕ 

ಆಗಿದತಾ ರ್ವನತ ಸ್ಾಸ್ಾಬ ಕೇಧನ ಯಿಿಂದ ಜನರನತನ ಎಚಿರಿಸ್ತವದಕಕೂ 
ಎದತರಿಸ್ತವವರ ಬವಯಿ ಕಟ್ತಿವದಕಕೂ ಶಕುನವಗಿರತವಿಂರ್  ಕ್ರರಸ್ು 
ಬ ಕೇಧವನತಸವರವವದ ನಿಂಬತ್ಕೂ ವವಕಯವನತನ ದೃಢವವಗಿ 

ಹಿಡಿದತಕ ಕಿಂಡವನವಗಿರಬ ೇಕತ. 

ಈ ಅಹಗತ್ ಗಳನುು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲಿಲ ಸಿಂಕ್ ೇಪಿಸಬಹುದು. 
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ವ ೈಯಕ್ರುಕ ಜೇವನದಲ್ಲ ಿ

ಪ್ೌಲನ ಪರಕವರ, ಹಿರಿಯನವಗಲತ, ಒಬಬ ವಯಕ್ರುಯತ ಹಿೇಗಿರಬ ೇಕತ: 

 ದ ೂೇಷ್ರಹಿತನು 
 ಮದಾಯಸಕ್ತುಯಿಲ್ಲವನು 
 ಜಿತ್ ೇಿಂದಿಾಯನು 
 ಮಾನಸಾನು 
 ಸಾತಿವಕನು 
 ನೇತಿವಿಂತನು 

ಈ ವಯಕ್ರುಯತ: 

 ಕುಡುಕನಾಗಿರಬಾರದು 
 ಹಣದಾಸ ಯುಳುವನಾಗಿರಬಾರದು 
 ಜಗಳವಾಡುವನಾಗಿಬಾರದು 
 ದಾವಾಯಶ್ ಯುಳುವನಾಗಿರಬಾರದು 
 ಸ ವೇಚಛಪರನಾಗಿರಬಾರದು 
 ಕುತಕಗಮಾಡುವವನಾಗಿರಬಾರದು 
 ಹ ೂಡ ದಾಡುವವನಾಗಿರಬಾರದು 
 ಮುಿಂಗ ೂೇಪಿಯಾಗಿರಬಾರದು 
 ನೇಚಲಾಭವನುು ಅಪ್ ೇಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿರಬಾರದು  

ಕತಟ್ತಿಂಬ ಜೇವನದಲ್ಲ ಿ

ಕತಟ್ತಿಂಬ ಜೇವನದಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯನತ: 

 ಏಕಪತಿುಯುಳುವನಾಗಿರಬ ೇಕು 
 ಅತಿರ್ಥಸತ್ಾಾರ ಮಾಡುವವನಾಗಿರಬ ೇಕು 
 ತನು ಸವಿಂತ ಮನ ಯನುು ಚ ನಾುಗಿ ಆಳಳವವನಾಗಿರಬ ೇಕು 
 ಪೂಣಗ ಗೌರವದಿಿಂದ ತನು ಮಕಾಳಳ ತನಗ  

ವಿಧ ೇಯರಾಗುವಿಂತ್  ನ ೂೇಡಿಕ ೂಳುಬ ೇಕು 
 ಅವನ ಮಕಾಳಳ ನಿಂಬುವ ಮತುು ದುಮಾಗಗಗಸಾರಲ್ಲದ 

ಮತುು ಅವಿಧ ೇಯರಲ್ಲದ ಮಕಾಳಾಗಿರಬ ೇಕು 

ಆತಿಮಕ ಜೇವನದಲ್ಲ ಿ

ಆತಿಮಕ ಜೇವನದಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯನತ: 
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 ಬ ೂೇಧಿಸಲ್ು ಶಕುನಾಗಿರಬ ೇಕು 
 ಹ ೂಸದಾಗಿ ಸಭ ಗ  ಸ ೇರದವನಾಗಿರಬಾರದು 
 ಹ ೂರಗಿನವರ ೂಿಂದಿಗ  ಒಳ ುಯವನು ಎನುಸ್ಕ ೂಿಂಡಿರಬ ೇಕು 
 ಪರಶುದಧನು/ದ ೈವಭಕುನು ಆಗಿರಬ ೇಕು 
 ಶಿಸ್ುನವರಾಗಿರಬ ೇಕು 
 ನಿಂಬತಕಾ ವಾಕಯವನುು ದೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿದವನಾಗಿರಬ ೇಕು 

ಹಿರಿಯರ ಸ ೇವ  

ಅಧಿಕವರ ನಡ ಸ್ತವುದತ 

ಇಬ್ಲರಯ 13:17 ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಸ್ಭವನವಯಕರ ಮವತ್ನತನ ಕ ೇಳಿರಿ. ಅವರಿಗ್  
ಅಧಿೇನರವಗಿರಿ. ಅವರತ ಲ ಕೂ ಒಪಿಪಸ್ಬ ೇಕವದವರವಗಿ ನ್ಸ್ಮ್ಮ 
ಆತ್ಮಗಳನತನ ಕವಯತವವರವಗಿದವಾರ . ಅವರತ ವಯಸ್ನಪಡದ ೇ 
ಸ್ಿಂರ್ ಕೇಷ್ದಿಿಂದ ಇದನತನ ಮವಡತವಿಂರ್  ನ ಕೇಡಿರಿ. ಅವರತ 
ವಯಸ್ನದಿಿಂದಿರತವದತ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ಪರಯೇಜನಕರವವದದಾಲಿ. 

1 ಥ ಸ್ಲ ಕನ್ಸ್ೇಕ 5: 12,13 ಸ್ಹ ಕೇದರರ ೇ, ಯವರತ ನ್ಸ್ಮ್ಮಲ್ಲ ಿ

ಪರಯವಸ್ಪಟ್ತಿ ಕತ್ಾನ ಕವಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಮೇಲ  
ಮ್ತಖಯಸ್ಾರವಗಿದತಾ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ಬತದಿಾ ಹ ೇಳುತ್ುರ ಕೇ, ಅವರನತನ ಲಕ್ಷಿಸಿ 

ಅವರ ಕ ಲಸ್ದ ನ್ಸ್ಮತ್ು ಅವರನತನ ಪಿರೇತಿಯಿಿಂದ ಬಹಳವವಗಿ 

ಸ್ನವಮನಮವಡಬ ೇಕ ಿಂದತ ನ್ಸ್ಮ್ಮನತನ ಬ ೇಡಿಕ ಕಳುಳರ್ ುೇವ . 

ಬ ಕೇಧಿಸ್ತವುದತ 

2 ತಿಮೊಥ  2:2 ನ್ಸ್ೇನತ ನನ್ಸ್ನಿಂದ ಅನ ೇಕ ಸವಕ್ಷಿಗಳ ಮ್ತಿಂದ  ಕ ೇಳಿದ 

ಉಪದ ೇಶವನತನ ಇತ್ರರಿಗ್  ಬ ಕೇಧಿಸ್ ಶಕುರವದ ನಿಂಬ್ಲಗಸ್ು 
ಮ್ನತಷ್ಯರಿಗ್  ಒಪಿಪಕ ಕಡತ. 

ಕವಯತವುದತ – ಮೇಲ್ಲಾಚವರಣ  ಮವಡತವುದತ 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 20:28 ದ ೇವರತ ಸ್ಾರಕುದಿಿಂದ 

ಸ್ಿಂಪ್ವದಿಸಿಕ ಕಿಂಡ ಸ್ಭ ಯನತನ ಪರಿಪ್ವಲ್ಲಸ್ತವದಕವೂಗಿ 

ಪವಿರ್ವರತ್ಮನತ ನ್ಸ್ಮ್ಮನ ನೇ ಆ ಹಿಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅಧಯಕ್ಷರವಗಿ 

ಇಟ್ಟಿರತವದರಿಿಂದ ನ್ಸ್ಮ್ಮ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯಕ ಎಲವಿ ಹಿಿಂಡಿನ 

ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯಕ ಎಚಿರಿಕ ಯವಗಿರಿ. 

1 ಪ್ ೇತ್ರ 5:2 ನ್ಸ್ಮ್ಮಲ್ಲಿರತವ ದ ೇವರ ಮ್ಿಂದ ಯನತನ ಕವಯಿರಿ. 

ಬಲವರ್ವೂರದಿಿಂದಲಿ ದ ೇವರ ಚಿತ್ುದ ಪರಕವರ ಇಷ್ಿಪೂವಾಕವವಗಿಯಕ 

ನ್ಸ್ೇಚವವದ ದರವವಯಶ್ ಯಿಿಂದಲಿ ... 
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ಐದತ ವಿಧವವದ ಸ ೇವ ಯನತನ ಸಿಾೇಕರಿಸ್ತವುದತ 

ಗತರತತಿಸಿರಿ ಮ್ತ್ತು ಸಿಾೇಕರಿಸಿಕ ಕಳಿಳರಿ 

ಅಪೊಸುಲ್, ಪಾವಾದಿ, ಸುವಾತಿಗಕ, ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕ ಮತುು ಬ ೂೇಧಕ 

ಎಿಂಬ ಪದಗಳಳ ಬಿರುದುಗಳಲ್ಲವಾದಾರಿಂದ, ಅವುಗಳನುು ಹ ೇಗ  
ಪಡ ದುಕ ೂಳುಬ ೇಕು ಮತುು ಗುರುತಿಸಬ ೇಕು? 

ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಯಲಿಲರುವವನು, ಅವನ ಕಾಯಗ ಮತುು 
ಸ ೇವ ಯ ವರದಿಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತುದ  ಮತುು 
ಸ್ವೇಕರಸ್ಕ ೂಳುಲಾಗುತುದ . 

ನಾವು ಅವರನುು ಸ್ವೇಕರಸುವಾಗ, ಅವರ ಸ ೇವ ಯ 

ಪಾಯೇಜನವನೂು ನಾವು ಪಡ ಯುತ್ ುೇವ . ದ ೇವರು ನಮಗಾಗಿ 

ಕಳಳಹಿಸ್ರುವ ಸ ೇವ ಯ ವರವನುು ಗುರುತಿಸಲ್ು ಮತುು ಸ್ವೇಕರಸಲ್ು 
ನಾವು ವಿಫಲ್ವಾದರ , ನಾವು ಬ ಳ ಯಲ್ು ಮತುು ಪಾವಿೇಣರಾಗಲ್ು 
ಮತುು ದ ೇವರ ಉದ ಾೇಶದಿಂತ್  ಸ ೇವ ಯ ಕ ಲ್ಸಕ ಾ ಸ್ದಧರಾಗಲ್ು 
ವಿಫಲ್ರಾಗುತ್ ುೇವ . 

ಮ್ರ್ವುಯ 10:41 ಪರವವದಿಯನತನ ಪರವವದಿಯಿಂದತ 
ಸ ೇರಿಸಿಕ ಕಳುಳವವನತ ಪರವವದಿಗ್  ಬರತ್ಕೂ ಪರತಿಫಲವನತನ 
ಹ ಕಿಂದತವನತ. ನ್ಸ್ೇತಿವಿಂತ್ನನತನ ನ್ಸ್ೇತಿವಿಂತ್ನ ಿಂದತ 
ಸ ೇರಿಸಿಕ ಕಳುಳವವನತ ನ್ಸ್ೇತಿವಿಂತ್ನ್ಸ್ಗ್  ಬರತ್ಕೂ ಪರತಿಫಲವನತನ 
ಹ ಕಿಂದತವನತ. 

ಹಣಕವಸ್ತ ಮ್ತ್ತು ಆರ ಕೇಪಗಳು 

ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಗಳಲಿಲ ಹಿರಯರಾಗಿ ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಲಿಲ 
ಅರ್ವಾ ಆ ಸಭ ೇಯಿಿಂದ ಕಳಳಹಿಸಲ್ಾಟ್ಟವರಾಗಿ ಸ ೇವ ಯಲಿಲ ಪಾಯಾಣ 

ಮಾಡುವವರಗ  ನಾವು ಗೌರವವನುು ನೇಡಬ ೇಕು. ಅವರ ಭೌತಿಕ 

ಅಗತಯಗಳನುು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ ಯೇ ಮತುು ಅವರು ಆರ್ಥಗಕವಾಗಿ 

ಆಶಿೇವಗದಿಸಲ್ಾಟ್ಟಟದಾಾರ ಯೇ ಎಿಂಬುದನುು ನ ೂೇಡಿಕ ೂಳಳುವುದು ಈ 

ಗೌರವದ ಭಾಗವಾಗಿರುತುದ . ಎರಡು ಅರ್ವಾ ಮೂರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಳ 
ಹ ೂರತು ಅವರ ವಿರುದಧವಾಗಿ ಹ ೂರಸುವ ಆರ ೂೇಪಗಳನುು 
ಆಲಿಸದಿರುವುದು ಸಹ ಈ ಗೌರವದ ಭಾಗವಾಗಿದ . 

1 ತಿಮೊಥ  5:17 ಚ ನವನಗಿ ಅಧಿಕವರ ನಡಿಸ್ತವ ಸ್ಭ ಯ 

ಹಿರಿಯರನತನ, ಅವರ ಕಳಗ್  ವಿಶ್ ೇಷ್ವವಗಿ ಪರಸ್ಿಂಗದಲ್ಲಿಯಕ 

ಉಪದ ೇಶಲ್ಲಿಯಕ ಕಷ್ಿಪಡತವವರನತನ ಇಮ್ಮಡಿಯವದ ಮವನಕ ೂ 
ಯೇಗಯರ ಿಂದತ ಎಣಿಸ್ಬ ೇಕತ. 
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ಹಿರಯರು ಇಷ್ಟಪೂವಗಕವಾಗಿ ಸ ೇವ  ಮಾಡಬ ೇಕು ಮತುು ಹಣವನುು 
ಸಿಂಪ್ಾದಿಸುವುದು ಉದ ಾೇಶದಿಿಂದ ಮಾಡಬಾರದು. 

1 ಪ್ ೇತ್ರ 5:2 ನ್ಸ್ಮ್ಮಲ್ಲಿರತವ ದ ೇವರ ಮ್ಿಂದ ಯನತನ ಕವಯಿರಿ. 

ಬಲವರ್ವೂರದಿಿಂದಲಿ ದ ೇವರ ಚಿತ್ುದ ಪರಕವರ ಇಷ್ಿಪೂವಾಕವವಗಿಯಕ 

ನ್ಸ್ೇಚವವದ ದರವವಯಶ್ ಯಿಿಂದಲಿ ... 

ಸ್ಹ ಕೇದರರ ಿಂದತ ಸಿಾೇಕರಿಸಿಕ ಕಳಿಳರಿ 

ಯೇಸುವಿನ ಕಾಲ್ದ ಧಾಮಿಗಕ ಮುಖಿಂಡರಿಂತ್  ನಾವು 
ಒಬಬರನ ೂುಬಬರು ಮುಖಸುುತಿ ಮಾಡುವ ಬಿರುದುಗಳಿಿಂದ 

ಸ್ವೇಕರಸಬಾರದು. 

 ಮುಖಸುುತಿ ಮಾಡುವ ಬಿರುದುಗಳಳ 

ಮ್ರ್ವುಯ 23:6-12 ಇದಲದಿ  ಔತ್ಣಪರಸ್ುಗಳಲ್ಲ ಿ ಪರರ್ಮ್ಸವಾನ 

ಸ್ಭವಮ್ಿಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ತಖಯ ಪಿೇಠಗಳು ಅಿಂಗಡಿ ಬ್ಲೇದಿಗಳಲ್ಲ ಿ

ನಮ್ಸವೂರಗಳು ಜನರಿಿಂದ ಬ ಕೇಧಕರ ನ್ಸ್ನಸಿಕ ಕಳುಳವದತ ಇವುಗಳ ೇ 
ಅವರಿಗ್  ಇಷ್ಿ. ಆದರ  ನ್ಸ್ೇವು ಬ ಕೇಧಕರ ನ್ಸ್ನಸಿಕ ಕಳಳಬ ೇಡಿರಿ. ಒಬಬನ ೇ 
ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಬ ಕೇಧಕನತ. ನ್ಸ್ೇವ ಲಿರಕ ಸ್ಹ ಕೇದರರತ. ಇದಲಿದ  
ಭಕಲ ಕೇಕದಲ್ಲಿ ಯವರನಕನ ನ್ಸ್ಮ್ಮ ತ್ಿಂದ  ಎಿಂದತ ಕರ ಯಬ ೇಡಿರಿ. 

ಪರಲ ಕೇಕದಲ್ಲಿರತವವತ್ನ ೇ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ತ್ಿಂದ  ಮ್ತ್ತು ಗತರತಗಳು 
ಅನ್ಸ್ನಸಿಕ ಕಳಳಬ ೇಡಿರಿ ಕ್ರರಸ್ುನ ಕಬಬನ ೇ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ಗತರತವು. ನ್ಸ್ಮ್ಮಲ್ಲ ಿ

ಹ ಚಿಿನವನತ ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಸ ೇವಕನವಗಿರಬ ೇಕತ. ತ್ನನನತನ 
ಹ ಚಿಿಸಿಕ ಕಳುಳವವನತ ತ್ಗಿಿಸ್ಲಪಡತವನತ. ತ್ನನನತನ 
ತ್ಗಿಿಸಿಕ ಕಳುಳವವನತ ಹ ಚಿಿಸ್ಲಪಡತವನತ. 

 ಎಲ್ಲ ಸಹ ೂೇದರರು 

ಯೇಸು “ನೇವ ಲ್ಲರೂ ಸಹ ೂೇದರರು” ಎಿಂದು ಹ ೇಳಿದನು. 
ರ ವರ ಿಂಡ್, ಡಾಕಟರ್, ಟ್ಟೇಚರ್, ಫಾದರ್ ಅರ್ವಾ ಪ್ಾಸಟರ್ ಬದಲಿಗ  
ಒಬಬರನ ೂುಬಬರು ಸಹ ೂೇದರ ಎಿಂದು ಕರ ಯುವುದು ಎಷ್ ೂಟೇ 
ಉತುಮ. ಯೇಸು ಆತನ ಮೊದಲ್ ಹ ಸರನಿಂದ ಹ ೂರಟ್ು ಹ ೂೇದನು, 
ಮತುು ನಾವ ಲ್ಲರೂ ಒಬಬರಗ ೂಬಬರು ಸ ೇವಕರು ಆಗಿದ ಾೇವ . 

ಯೇಸ್ತ ಪುರತಷ್ರನತನ ಸ್ಹ ಕೇದರರತ ಎಿಂದತ ಕರ ದನತ 

ತನು ಪುನರುತ್ಾಾನದ ನಿಂತರ, ಯೇಸು ತನು ಸಹ ೂೇದರರ ಬಳಿಗ  
ಹ ೂೇಗಬ ೇಕ ಿಂದು ಸ್ರೇಯರಗ  ಹ ೇಳಿದನು. 
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ಯೇಹವನ 20:17 ಯೇಸ್ತ ಆಕ ಗ್  ನನನನತನ ಹಿಡಿಯಬ ೇಡ, 

ಯವಕಿಂದರ  ನವನತ ಇನಕನ ತ್ಿಂದ ಯ ಬಳಿಗ್  ಏರಿಹ ಕೇದವನಲ.ಿ 

ನ್ಸ್ೇನತ ನನನ ಸ್ಹ ಕೇದರರ ಬಳಿಗ್  ಹ ಕೇಗಿ ನವನಕ ನನನ ತ್ಿಂದ ಯಕ 

ನನನ ದ ೇವರಕ ನ್ಸ್ಮ್ಮ ದ ೇವರಕ ಆಗಿರತವವತ್ನ ಬಳಿಗ್  
ಏರಿಹ ಕೇಗತರ್ ುೇನ  ಎಿಂದತ ಅವರಿಗ್  ಹ ೇಳು ಅಿಂದನತ. 

ಇಬ್ಲರಯ 2:11,12 ಯವಕಿಂದರ  ಪವಿತ್ರ ಮವಡತವವತ್ನ್ಸ್ಗಕ 

ಪವಿತ್ರರವಗತವವರಿಗಕ ಒಬಬನ  ತ್ಿಂದ  ಇದವಾನ . ಈ ಕವರಣದಿಿಂದ 

ಪವಿತ್ರಮವಡತವವತ್ನತ ಪವಿತ್ರರವಗತವವರನತನ ಸ್ಹ ಕೇದರರ ನತನ 
ವದಕ ೂ ನವಚಿಕ ಪಡದ , ನ್ಸ್ನನ ನವಮ್ ಮ್ಹಿಮಯನತನ ನನನ 
ಸ್ಹ ಕೇದರರಿಗ್  ತಿಳಿಸ್ತವ ನತ. ಸ್ಭವಮ್ಧಯದಲ್ಲ ಿ ನ್ಸ್ನಗ್  
ಸ್ತುತಿಪದಗಳನತನ ಹವಡತವ ನತ. 

ಪ್ೌಲ 

ಪ್ೌಲ್ನು ತನು ಪತಿಾಕ ಗಳನುು ತನು ಮೊದಲ್ ಹ ಸರನಿಂದ 

ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸ್ದನು, “ಅಪೊಸುಲ್ ಪ್ೌಲ್ನು,” ಎಿಂದು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸದ ೇ 
“ಯೇಸು ಕ್ತಾಸುನ ಅಪೊಸುಲ್ನಾದ ಪ್ೌಲ್ನು” ಎಿಂದು 
ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸ್ದನು. 

ಪ್ ೇತ್ರನತ 

ಪ್ ೇತಾನು ಪ್ೌಲ್ನನುು ಸಹ ೂೇದರ ಎಿಂದು ಉಲ ಲೇಖಿಸ್ದನು. 

2 ಪ್ ೇತ್ರ 3:15 ನಮ್ಮ ಕತ್ಾನ ದಿೇರ್ಾಶ್ವಿಂತಿಯತ ನಮ್ಮ 
ರಕ್ಷಣವರ್ಾವವಗಿ ಅದ  ಎಿಂದತ ಎಣಿಸಿಕ ಕಳಿಳರಿ. ಇದ ೇ ಅಭಿಪ್ವರಯಕ ೂ 
ಸ್ರಿಯವಗಿ ನಮ್ಮ ಪಿರಯ ಸ್ಹ ಕೇದರನವದ ಪ್ೌಲನತ ಸ್ಹ ತ್ನಗ್  
ಅನತಗರಹಿಸಿದ ಜ್ಞವನದ ಪರಕವರ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ಬರ ದನತ ... 

ಅನನ್ಸ್ೇಯನತ 

ಅನನೇಯನು ಸೌಲ್ನನುು ಸಹ ೂೇದರನ ಿಂದು ಕರ ದನು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 9:17 ಆಗ ಅನನ್ಸ್ೇಯನತ ಹ ಕರಟ್ತ ಆ 

ಮ್ನ ಯಳಗ್  ಹ ಕೇಗಿ ಅವನ ಮೇಲ  ತ್ನನ ಕ ೈಗಳನ್ಸ್ನಟ್ತಿ 
ಸ್ಹ ಕೇದರನವದ ಸೌಲನ ೇ, ನ್ಸ್ೇನತ ಬಿಂದ ದವರಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಸ್ನಗ್  
ಕವಣಿಸಿಕ ಕಿಂಡ ಕತ್ಾನವದ ಯೇಸ್ತ ನ್ಸ್ನಗ್  ಕಣತು ಕವಣತವಿಂರ್ ಯಕ 

ನ್ಸ್ೇನತ ಪವಿರ್ವರತ್ಮಭರಿತ್ನವಗತವಿಂರ್ ಯಕ ನನನನತನ ನ್ಸ್ನನ ಬಳಿಗ್  
ಕಳುಹಿಸಿದವಾನ  ಎಿಂದತ ಹ ೇಳಿದನತ. 

ಸವಾನವನತನ ಗ್ೌರವಿಸಿರಿ 
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ಮುಖಸುುತಿ ಮಾಡುವ ಬಿರುದುಗಳ ಮೂಲ್ಕ ನಾವು ಒಬಬರನ ೂುಬಬರು 
ಕರ ಯಬಾರದು, ಆದರೂ ಹಿರಯರ ಸಾಾನಕ ಾ ದ ೇವರು ಕರ ದವರನುು 
ನಾವು ಇನೂು ಗೌರವಿಸಬ ೇಕು. ದ ೇವರು ತನು ಸಭ ಯಲಿಲ ಐದು 
ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳಲಿಲ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸಲ್ು ಕ ೂಟ್ಟವರನುು 
ನಾವು ಸ್ವೇಕರಸಬ ೇಕು ಮತುು ಗೌರವಿಸಬ ೇಕು. 

ಮ್ರ್ವುಯ 10:40 ನ್ಸ್ಮ್ಮನತನ ಸ ೇರಿಸಿಕ ಕಳುಳವವನತ ನನನನತನ 
ಸ ೇರಿಸಿಕ ಕಳುಳವವನವಗಿದವಾನ . ನನನನತನ ಸ ೇರಿಸಿಕ ಕಳುಳವವನತ 
ನನನನತನ ಕಳುಹಿಸಿಕ ಕಟವಿತ್ನನತನ ಸ ೇರಿಸಿಕ ಕಳುಳವವನವಗಿದವಾನ . 

“ನೇವ ಲ್ಲರೂ ಸಹ ೂೇದರರು” ಎಿಂದು ಯೇಸು ಹ ೇಳಿದಾಾನ , ಆದರ  
ಅದ ೇ ಸಮಯದಲಿಲ ನಾವು ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಯಲಿಲ 
ಕಾಯಗನವಗಹಿಸಲ್ು ಕರ ಯಲ್ಾಟ್ಟಟರುವ ಪಾತಿಯಬಬರನುು ಗುರುತಿಸ್ 

ಗೌರವದಿಿಂದ ಸ್ವೇಕರಸಬ ೇಕು. ಆದಾರಿಂದ ನಾವು ನಮಮ 
ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕನನುು “ಸಹ ೂೇದರನಾದ ಯಾಕ ೂೇಬನು” ಎಿಂದು 
ಕರ ಯಲ್ು ಬಯಸ್ದರ , ಅದ ೇ ಸಮಯದಲಿಲ ನಾವು ಅವನನುು ನಮಮ 
ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕನು ಎಿಂದು ಅಿಂಗಿೇಕರಸ್ ಗೌರವಿಸಬ ೇಕು. 
ನಸುಿಂಶಯವಾಗಿ, ಇತರ ಸ ೇವ  ವರಗಳಿಗೂ ಇದು ಅನವಯಿಸುತುದ . 

ಜಗತಿುನಲಿಲ ಬಿರುದಿಗಾಗಿ ಬಯಸುತಿುರುವವರಗ , ನಮಮನುು ನಾವು 
ಸರಳವಾಗಿ “ಸುವಾತ್ ಗಯ ಸ ೇವಕರು” ಎಿಂದು ಹ ೇಳಿಕ ೂಳುಬಹುದು. 

ಪರವಮ್ಶ್ ಾಗ್ವಗಿರತವ ಪರಶ್ ನಗಳು 

1. ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಲಿಲ ದ ೇವರು ಸಾಾಪಿಸ್ರುವ ಎರಡು ಸಾಾನಗಳಳ ಯಾವುವು? 

 

 

2. ಹಿರಯರು, ಅಧಯಕ್ಷರು ಮತುು ಸಭಾಧಯಕ್ಷರುಗಳ ನಡುವ  ಯಾವ ವಯತ್ಾಯಸಗಳಿವ  ಎಿಂದು ಸತಯವ ೇದದ 

ವಾಕಯಗಳಲಿಲ ನಾವು ಕಾಣುತ್ ುೇವ ? 

 

 

3. ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಸಭ ಗಳಲಿಲನ ಹಿರಯರ ಕಾಯಗಭಾರಗಳನುು ವಿವರಸ್ರ. 
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ಪ್ವಠ ಮ್ಕರತ 

ಅಪೊಸ್ುಲನ ಸ ೇವ  
I ಕ ೂರಿಂರ್ 12:28 ದ ೇವರು ತನು ಸಭ ಯಲಿಲ ಮೊದಲ್ನ ಯದಾಗಿ ಅಪೂಸುಲ್ರನುು ಎರಡನ ೇಯದಾಗಿ 

ಪಾವಾದಿಗಳನುು ಮೂರನ ೇಯದಾಗಿ ಉಪದ ೇಶಕರನುು ಇದಿಾದಾಾನ . ಆ ಮೇಲ  ಮಹತ್ಾಾಯಗ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತುಯನುು 
ನಾನಾ ಗ ೂೇಗಗಳನುು ವಾಸ್ಮಾಡುವ ವರವನೂು ಪರಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುಣವನೂು ಕಾಯಗಗಳನುು 
ನವಗಹಿಸುವ ಜ್ಞಾನವನುು ವಿವಿಧ ವಾಣಿಗಳನಾುಡುವ ವರವನೂು ಅವರವರಗ  ಕ ೂಟ್ಟಟದಾಾನ .  

ಎಫ ಸ 4:11 ಆತನು ಕ ಲ್ವರನುು ಅಪೊಸುಲ್ರನಾುಗಿಯೂ ಕ ಲ್ವರನುು ಪಾವಾದಿಗಳನಾುಗಿಯೂ ಕ ಲ್ವರನುು 
ಸೌವಾತಿಗಕರನಾುಗಿಯೂ ಕ ಲ್ವರನುು ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕರನಾುಗಿಯೂ ಉಪದ ೇಶಿಗಳನಾುಗಿಯೂ ಅನುಗಾಹಿಸ್ದನು ...  

ಪಿೇಠಿಕ  

ವಿವರಣ  

ಅಪೊಸುಲ್ನು ದ ೇವರ ವಾಕಯವ ಿಂಬ ದೃಢವಾದ ಅಸ್ುವಾರದ ಮೇಲ  
ಸಭ ಗಳನುು ಸಾಾಪಿಸುವುದಕ ಾ ಅಧಿಕಾರದ ೂಿಂದಿಗ  ಕಳಳಹಿಸಲ್ಾಟ್ಟವನು 
ಆಗಿದಾಾನ . 

ಅವನು ಅಸ್ುತವದಲಿಲರುವ ಸಭ ಗಳನುು ಮೂಲ್ಭೂತ ಉಪದ ೇಶಗಳಲಿಲ 
ಮತುು ವಾಕಯದ ಪ್ಾಾಯೇಗಿಕ ಬ ೂೇಧನ ಗಳಲಿಲ ಬಲ್ಪಡಿಸುವನು. 

ಅವನು ಧ ೈಯಗದಿಿಂದ, ಅಧಿಕಾರದಿಿಂದ ಮತುು ಪವಿತ್ಾಾತಮನಿಂದ 

ಪಾಕಟ್ಟಸಲ್ಾಟ್ಟ-ತಿಳಿವಳಿಕ ಯಿಿಂದ ಸ ೇವ  ಮಾಡುವನು. 

ಅವನು ಸ ೇವ ಯ ಎಲಾಲ ವರಗಳಲಿಲ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುತ್ಾುನ  ಮತುು 
ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಎಲಾಲ ವರಗಳಲಿಲ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುತ್ಾುನ . 

ಅವನು ದ ೇವರ ೂಿಂದಿಗಿನ ಆಳವಾದ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಿಂಬಿಂಧವನುು 
ಹ ೂಿಂದಿದವನಾಗಿ ಸ ೇವ  ಮಾಡುವನು ಮತುು ಅವನು ಸ ೇವ  
ಮಾಡುವವರ ೂಿಂದಿಗ  “ತಿಂದ ” ರೇತಿಯ ಸಿಂಬಿಂಧವನುು 
ಉಳುವನಾಗಿರುತ್ಾುನ . 

ಅವನ ಸ ೇವ ಯಲಿಲ ಸೂಚಕಕಾಯಗಗಳಳ, ಮಹತ್ಾಾಯಗಗಳಳ ಮತುು 
ಗುಣಪಡಿಸುವ ಅದುುತಗಳಳ ನರಿಂತರವಾಗಿ ಉಿಂಟಾಗುತುವ . 

ಅವನ ಸ ೇವ ಯ ವರವನುು ಕ ಲ್ವು ಸಭ ಗಳಳ ಮತುು ಇತರ 

ಸ ೇವ ಗಳಳ ಆತಮನ ಸಿಂಬಿಂಧವ ಿಂದು ಗುರುತಿಸುತುವ  ಮತುು 
ಸ್ವೇಕರಸುತ್ ುೇವ . ಅದು ಮನುಷ್ಯ ನಮಿಗತ ಸಿಂಘಟ್ನ  ಅರ್ವಾ 

ಪಿಂಗಡದ ರೇತಿಯ ಸಿಂಬಿಂಧವಲ್ಲ. ಈ ಆತಿಮಕ ಸಿಂಬಿಂಧದಿಿಂದ, 
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ಅಪೊಸುಲ್ನು ಅಳಳತ್ಾುನ  ಮತುು ಅಗತಯವಾಗಿರುವ ಶಿಸುನುು, 
ಜವಾಬಾಾರಯನುು, ದೃಢತ್ ಯನುು ಮತುು ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ ಜಿೇವನದಲಿಲ, 
ಸ ೇವ ಗಳಲಿಲ ಹಾಗೂ ಸಭ ಗಳಲಿಲ ಬರುವ ವಿಂಚನ ಯಿಿಂದ 

ಸಿಂರಕ್ಷಣ ಯನುು ತರುತ್ಾುನ . 

ಹಿರಯರನುು ನ ೇಮಿಸುವುದರಲಿಲ ಮತುು ದಿೇಕ್  ಕ ೂಡುವುದರಲಿಲ 
ಅಪೊಸುಲ್ನು ಪಾವಾದಿಯ ಸ ೇವ ಯಿಂದಿಗ  ನಕಟ್ವತಿಗಯಾಗಿ 

ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುವನು, ಕ ಲ್ವು ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ ಜಿೇವನದಲಿಲರುವ 

ದ ೇವರ ಕರ ಯನುು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ಾುನ  ಮತುು ದ ೇವರು ಅವರನುು 
ಕರ ದಿರುವ ಸ ೇವ ಯ ವರದಲಿಲ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುವಿಂತ್  ಅವರನುು 
ಸಾಾಪಿಸುತ್ಾುನ . 

ಅವನು ಕ ೈಗಳನುು ಇಡುವ ಮೂಲ್ಕ ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ವರಗಳಲಿಲ 
ಕಾಯಗನವಗಹಿಸಲ್ು ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳನುು ನಡ ಸುತ್ಾುನ  ಮತುು 
ಅವುಗಳನುು ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಳಳುವಿಂತ್  ಮಾಡುತ್ಾುನ . 

ಅಪೊಸುಲ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಿಂದ ಸ ೇವ ಯನುು ಮಾಡುತ್ಾುನ  ಮತುು 
ಮಾತನಾಡುತ್ಾುನ  ಆದರ  ಅವನು ಅಧಿಕಾರದಡಿಯಲಿಲರುವ 

ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುತ್ಾುನ  ಏಕ ಿಂದರ  ಅವನನುು ಕಳಳಹಿಸ್ದ ಇತರ 

ಅಪೊಸುಲ್ರು ಮತುು ಹಿರಯರಗ  ಅವನು ಲ ಕಾ 
ಕ ೂಡುವವನಾಗಿರುತ್ಾುನ . 

“ಅಪೊಸ್ುಲ” ಎಿಂಬ ಪದದ ಮ್ಕಲ  

ಗಿಾೇಕ ಪದವಾದ “ಅಪೊಸ ೂಟಲ ೂರ್ಸ” ಎಿಂದರ  ಕಳಳಹಿಸಲ್ಾಟ್ಟವನು 
ಎಿಂದರ್ಗವಾಗಿದ . 

"ಅಪೊಸ ೂಟಲ ೂರ್ಸ" ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಪ್ಾಾಚಿೇನ ಗಿಾೇಕ ಜಗತಿುನಲಿಲ 
ಪಾತಿನಧಿ ಅರ್ವಾ ರಾಯಭಾರಯನುು ಸೂಚಿಸಲ್ು ಬಳಸಲಾಗುತಿುತುು. 
ಹ ೂಸ ವಲ್ಸ ನಗರವನುು ಸಾಾಪಿಸುವ ಉದ ಾೇಶದಿಿಂದ 

ಕಳಳಹಿಸಲ್ಾಡುವ ಹಡಗುಗಳ ಪಡ ಗ  ಇದನುು ಬಳಸಲಾಗುತಿುತುು. 
ಹಡಗುಗಳ ಪಡ ಯನುು ಮುನುಡ ಸುವ ಅರ್ವಾ ಅದರ ಅಧಿಪತಯ 
ವಹಿಸ್ಕ ೂಿಂಡಿರುವ ಪಾಧಾನ ನೌಕಾಧಿಪತಿಗ  ಇದನುು 
ಬಳಸಲಾಗುತಿುತುು ಮತುು ಸಾಾಪಿಸಲಾದ ಹ ೂಸ ವಲ್ಸ ನಗರವನುು 
ಸೂಚಿಸಲ್ು ಇದನುು ಬಳಸಲಾಗುತಿುತುು. 

ಆದಾರಿಂದ "ಅಪೊಸುಲ್" ಎಿಂಬ ಪದದ ಬಳಕ ಯು ಅವರನುು 
ಕಳಳಹಿಸ್ದವರ ೂಿಂದಿಗಿನ ನಿಂಬಿಗಸ್ುಕ ಯ ಸಿಂಬಿಂಧವನುು ಮತುು 
ಅವರನುು ಕಳಳಹಿಸ್ಕ ೂಟ್ಟಟರುವ ಕತಗವಯಕ ಾ ಮತುು ಉದ ಾೇಶಕ ಾ 
ನಿಂಬಿಗಸುರಾಗಿರುವುದನುು ಸೂಚಿಸುತುದ . 
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ಇಬ್ಲರಯ 3:1,2 ಆದದರಿಿಂದ ದ ೇವಜನರವದ ಸ್ಹ ಕೇದರರ ೇ, 
ಪರಲ ಕೇಕ ಸವಾಸ್ಾಯಕವೂಗಿ ನನ ಕನಿಂದಿಗ್  ಕರ ಯಲಪಟ್ಿವರ ೇ, ನವವು 
ಪರತಿಜ್ಞ ಮವಡಿ ಒಪಿಪಕ ಕಿಂಡಿರತವ ದ ೇವ ಪ್ ರೇರಿತ್ನಕ 

ಮ್ಹವಯವಜಕನಕ ಆಗಿರತವ ಯೇಸ್ತವನತನ ಲಕ್ಷವಿಟ್ತಿ ಯೇಚಿಸಿರಿ. 

ಮೊೇಶ್ ಯತ ದ ೇವರ ಮ್ನ ಯಲ ಿಲವಿ ನಿಂಬ್ಲಗಸ್ುನವಗಿದಾಿಂರ್ ಯೇ 
ಯೇಸ್ತವೂ ತ್ನನನತನ ನ ೇಮಸಿದವತ್ನ್ಸ್ಗ್  ನಿಂಬ್ಲಗಸ್ುನವಗಿದವಾನ . 

ಅಪೊಸುಲ್ನು ಅವನನುು ಕಳಳಹಿಸ್ದಾತನ ಕಾಯಗದ ವಿಸುರಣ  
ಮಾಡುವವನು ಮತುು ಆತನ ನಜವಾದ ದೃಗ ೂೆೇಚರದ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯು 
ಆಗಿರಬ ೇಕ್ತತುು. ಸಭ ಯನುು ಸಾಾಪಿಸಲ್ು ಮತುು ತಿಂದ ಯ ಚಿತುವನುು 
ನಿಂಬಿಗಸುನಾಗಿ ಪಾತಿನಧಿಸಲ್ು ಯೇಸು ತಿಂದ ಯಿಿಂದ ಕಳಳಹಿಸಲ್ಾಟ್ಟ 
ಶ್ ಾೇಷ್ಠ ಅಪೊಸುಲ್ನು ಆಗಿದಾಾನ . 

ಇಬ್ಲರಯ 10:7 ಆಗ ನವನತ ಇಗ್ ಕೇ ದ ೇವರತ ನ್ಸ್ನನ ಚಿತ್ುವನತನ 
ನ ರವ ೇರಿಸ್ತವದಕ ೂ ಬಿಂದಿದ ಾೇನ . ಗರಿಂರ್ದ ಸ್ತರತಳಿಯಲ್ಲಿ ನನನನತನ 
ಕತರಿತ್ತ ಬರ ದಿದ  ಎಿಂದತ ಹ ೇಳಿದನತ ಅನತನರ್ವುನ . 

ಅಪೊಸ ಕುಲ್ಲಕ ಸ ೇವ ಗಳ ಹಿಂತ್ಗಳು 

ಯೇಸ್ತ ಕ್ರರಸ್ುನತ - ಶ್ ರೇಷ್ಠ ಅಪೊಸ್ುಲನತ 

ಯೇಸು ಶ್ ಾೇಷ್ಠ ಅಪೊಸುಲ್ನಾಗಿ ತ್ಾನು ಸವಿಂತವಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆತನು 
ಆತನ ತಿಂದ ಯಿಿಂದ ಕಳಳಹಿಸಲ್ಾಟ್ಟನಾಗಿ ಬಿಂದನು. ಏನು 
ಮಾಡಬ ೇಕ ಿಂದು ಆತನನುು ಕಳಳಹಿಸಲಾಗಿತ್ ೂುೇ ಅದನುು ಮಾತಾವ ೇ 
ಆತನು ಮಾಡಿದನು. ಆತನನುು ಸ್ವೇಕರಸ್ದವರು ತಿಂದ ಯನುು 
ಸ್ವೇಕರಸ್ದರು. ಶ್ ಾೇಷ್ಠ ಅಪೊಸುಲ್ನಾಗಿ, ಆತನು ಇತರ ಎಲ್ಲ 
ಅಪೊಸುಲ್ರಗ  ಸ ೇವ ಯ ಮಾದರಯಾದನು. 

ಇಬ್ಲರಯ 3:1 ಆದದರಿಿಂದ ದ ೇವಜನರವದ ಸ್ಹ ಕೇದರರ ೇ, 
ಪರಲ ಕೇಕ ಸವಾಸ್ಾಯಕವೂಗಿ ನನ ಕನಿಂದಿಗ್  ಕರ ಯಲಪಟ್ಿವರ ೇ, ನವವು 
ಪರತಿಜ್ಞ ಮವಡಿ ಒಪಿಪಕ ಕಿಂಡಿರತವ ದ ೇವ ಪ್ ರೇರಿತ್ನಕ 

ಮ್ಹವಯವಜಕನಕ ಆಗಿರತವ ಯೇಸ್ತವನತನ ಲಕ್ಷವಿಟ್ತಿ ಯೇಚಿಸಿರಿ ... 

ಯೇಹವನ 5:30 ನನನಷ್ಿಕ ೂ ನವನ ೇ ಏನಕ ಮವಡಲವರ ನತ 
ತ್ಿಂದ ಯತ ಹ ೇಳಿದಾನತನ ಕ ೇಳಿ ನವಯಯತಿೇರಿಸ್ತರ್ ುೇನ . ಮ್ತ್ತು ಸ್ಾಿಂತ್ 

ಚಿತ್ು ನ ರವ ೇರಬ ೇಕ ಿಂದತ ಅಪ್ ೇಕ್ಷಿಸ್ದ  ನನನನತನ ಕಳುಹಿಸಿದವತ್ನ ಚಿತ್ು 
ನ ರವ ೇರಬ ೇಕ ಿಂದತ ಅಪ್ ೇಕ್ಷಿಸ್ತವದರಿಿಂದ ನವನತ ಮವಡತವ ತಿೇಪುಾ 

ನವಯಯವವಗಿದ . 
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ಯೇಹವನ 6:38 ನನನ ಚಿತ್ುದಿಂರ್  ನಡ ಯತವದಕವೂಗಿ ನವನತ 
ಬಿಂದಿಲಿ. ನನನನತನ ಕಳುಹಿಸಿದವತ್ನ ಚಿತ್ುವನ ನೇ ನ ರವ ೇರಿಸ್ತವದಕ ೂ 
ಪರಲ ಕೇಕದಿಿಂದ ಬಿಂದ ನತ. 

ಹನ ನರಡತ ಮ್ಿಂದಿ ಅಪೊಸ್ುಲರತ 

ಮೊದಲ್ ಹನ ುರಡು ಮಿಂದಿ ಅಪೊಸುಲ್ರನುು ಯೇಸು ತನು ಐಹಿಕ 

ಸ ೇವ ಯ ಸಮಯದಲಿಲ ಕರ ದು ನ ೇಮಿಸ್ದನು. ಪಾಕಟ್ಣ  ಪುಸುಕದಲಿಲ, 
ಅವರನುು “ಕುರಮರಯ ಹನ ುರಡು ಮಿಂದಿ ಅಪೊಸುಲ್ರು” ಎಿಂದು 
ಉಲ ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದ . 

ಪರಕಟ್ನ  21:14 ಪಟ್ಿಣದ ಪ್ವರಕವರಕ ೂ ಹನ ನರಡತ 
ಅಸಿುವವರಗಳಿದಾವು. ಅವುಗಳ ಮೇಲ  ಯಜ್ಞದ ಕತರಿಯವದವತ್ನ 

ಹನ ನರಡತ ಮ್ಿಂದಿ ಅಪೊಸ್ುಲರ ಹ ಸ್ರತಗಳಿದಾವು. 

ಪ್ೌಲ್ನು ಈ ಹನ ುರಡು ಮಿಂದಿಯನುು “ಅತಿ ಶ್ ಾೇಷ್ಠರಾದ 

ಅಪೊಸುಲ್ರು” ಎಿಂದು ಕರ ದನು. 

2 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 11:5 ಅತಿಶ್ ರೇಷ್ಠರವದ ಅಪೊಸ್ುಲರತ ಅನ್ಸ್ನಸಿಕ ಕಳುಳವ 

ಅವರಿಗಿಿಂತ್ ನವನತ ಒಿಂದರಲವಿದರಕ ಕಡಿಮಯವದವನಲಿವ ಿಂದತ 
ಎಣಿಸ್ತರ್ ುೇನ . 

ಹ ಕಸ್ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲಿರತವ ಇತ್ರ ಅಪೊಸ್ುಲರತ 

ಎಫ ಸ ಪತಿಾಕ ಯ ನಾಲ್ಾನ ಯ ಅಧಾಯಯದ ಪಾಕಾರ, ಯೇಸು ತನು 
ತಿಂದ ಯ ಬಳಿಗ  ಏರಹ ೂೇದ ನಿಂತರವು ಅಪೊಸುಲ್ ಸ ೇವ ಯ 

ವರವನುು ಸಭ ಗ  ಕ ೂಡುವುದನುು ಮುಿಂದುವರ ಸ್ದಾಾನ  ಎಿಂದು 
ನಮಗ  ತಿಳಿದಿದ . ಮೂಲ್ ಹನ ುರಡು ಮಿಂದಿ ಅಪೊಸುಲ್ರಗಿಿಂತಲ್ೂ 

ಹ ಚಿಚನವರು ಇದಾಾರ . 

 ಅಿಂದ ೂಾೇನಕನು ಮತುು ಯೂನಯನು 

ರ ಕೇಮವಪುರ 16:7 ನನನ ಸ್ಾಜನರಕ ಜ ಕರ್ ಸ ರ ಯವರಕ ಆಗಿರತವ 

ಅಿಂದ ಕರೇನ್ಸ್ಕನ್ಸ್ಗಕ ಯಕನಯನ್ಸ್ಗಕ ವಿಂದನ . ಅವರತ ಅಪೊಸ್ುಲರಲ್ಲ ಿ

ಪರಸಿದಾರವಗಿದವಾರ  ಮ್ತ್ತು ನನಗಿಿಂತ್ ಮ್ತಿಂಚ  ಕ್ರರಸ್ುನನತನ 
ನಿಂಬತವವರವದರತ.  

 ಅಪೊಲ ೂಲೇರ್ಸ 

I ಕ ಕರಿಿಂರ್ 4:6,9 ಸ್ಹ ಕೇದರರ ೇ, ನವನತ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್ ಕೇಸ್ೂರ ಹಿಿಂದಣ 

ಮವತ್ತಗಳನತನ ಸವಮ್ಯರಕಪವವಗಿ ನನನ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯಕ 

ಅಪೊಲ ಕಿೇಸ್ನ ವಿಷ್ಯವವಗಿಯಕ ಹ ೇಳಿದ ಾೇನ . ನ್ಸ್ೇವು ನಮ್ಮನತನ 
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ದೃಷವಿಿಂತ್ವವಗಿ ಇಟ್ತಿಕ ಕಿಂಡತ ಶ್ವಸ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ ದಿರತವದನತನ 
ಮರಿಹ ಕೇಗಬವರದ ಿಂಬದನಕನ ನ್ಸ್ಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯವರಕ ಒಬಬ 
ಬ ಕೇಧಕನನತನ ವಿರ ಕೇಧಿಸಿ ಮ್ರ್ ಕುಬಬನ ಪಕ್ಷವನತನ ಹಿಡಿದತ 
ಉಬ್ಲಬಕ ಕಳಳಬವರದ ಿಂಬದನಕನ ಕಲ್ಲತ್ತಕ ಕಳಳಬ ೇಕತ. 

ಹವಗ್ವಗದ  ದ ೇವರತ ಅಪೊಸ್ುಲರವದ ನಮ್ಮನತನ ಮ್ರಣವಿಧಿ 

ಹ ಕಿಂದಿದವರನ ಕನೇ ಎಿಂಬಿಂರ್  ಕಡ ಯವರವಗಿ ರ್ ಕೇರಿಸಿದವಾನ ಿಂದತ 
ನನಗ್  ರ್ ಕೇಚತತ್ುದ . ನವವು ದ ೇವದಕತ್ರಿಗಕ ಮ್ನತಷ್ಯರಿಗಕ 

ಅಿಂತ್ಕ ಜಗತಿುಗ್ ಲವಿ ನ ಕೇಟ್ವವದ ವು. 

 ಬಾನಗಬನು ಮತುು ಪ್ೌಲ್ನು 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 14:4,14 ಆಗ ಆ ಊರಿನ ಜನರಲ್ಲ ಿ

ಭ ೇದವುಿಂಟವಯಿತ್ತ; ಕ ಲವರತ ಯಹಕದಯರ ಪಕ್ಷದವರವದರತ, 
ಕ ಲವರತ ಅಪೊಸ್ುಲರ ಪಕ್ಷದವರವದರತ. 

ಇದನತನ ಕ ೇಳಿ ಅಪೊಸ್ುಲರವದ ಬವನಾಬ ಪ್ೌಲರತ ತ್ಮ್ಮ ವಸ್ರಗಳನತನ 
ಹರಕ ಕಿಂಡತ ಜನರ ಗತಿಂಪಿನ ಕಳಗ್  ಕಕಗತರ್ವು ನತಗಿಿ. 

 ಎಪಫ್ರಾದಿೇತನು 

ಫಿಲ್ಲಪಿಪ 2:25 ನನನ ಕ ಕರರ್ ಯನತನ ನ್ಸ್ೇಗತವದಕ ೂ ನ್ಸ್ೇವು 
ಕಳುಹಿಸಿದಿಂರ್, ನನನ ಸ್ಹ ಕೇದರನಕ ಜ ಕರ್ ಕ ಲಸ್ದವನಕ 

ಸ್ಹಭಟ್ನಕ ಆಗಿರತವಿಂರ್ ಎಪಫ್ರರದಿೇತ್ನನತನ ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಬಳಿಗ್  
ಕಳುಹಿಸ್ತವದತ ಅವಶಯವ ಿಂದತ ನ ನಸಿದ ಾೇನ  ... 

 ಕತಗನ ಸಹ ೂೇದರನಾದ ಯಾಕ ೂೇಬನು 

ಗಲವತ್ಯದವರಿಗ್  1:19 ಕತ್ಾನ ತ್ಮ್ಮನವದ ಯವಕ ಕೇಬನನನಲಿದ  
ಅಪೊಸ್ುಲರಲ್ಲಿ ಬ ೇರ  ಯವರನಕನ ಕವಣಲ್ಲಲಿ. 

 ಮತಿುೇಯನು 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 1:26. ಆ ಮೇಲ  ಅವರಿಗ್ ಕೇಸ್ೂರ 

ಚಿೇಟ್ತಹವಕ್ರದರತ. ಚಿೇಟ್ತ ಮ್ತಿುೇಯನ್ಸ್ಗ್  ಬಿಂದದರಿಿಂದ ಅವನತ 
ಹನ ಕನಿಂದತ ಮ್ಿಂದಿ ಅಪೊಸ್ುಲರ ಸ್ಿಂಗಡ ಸ ೇರಿ ಎಣಿಸ್ಲಪಟ್ಿನತ. 

 ಸ್ಲಾವನ ಮತುು ತಿಮೊಥ ಯನು 

1 ಥ ಸ್ಲ ಕನ್ಸ್ೇಕ 1:1 ತ್ಿಂದ ಯವದ ದ ೇವರಲ್ಲಿಯಕ ಕತ್ಾನವದ 

ಯೇಸ್ತ ಕ್ರರಸ್ುನಲ್ಲಿಯಕ ಇರತವ ಥ ಸ್ಲ ಕೇನ್ಸ್ಕದವರ ಸ್ಭ ಗ್  ಪ್ೌಲ 

ಸಿಲವಾನ ತಿಮೊಥ ಯ ಎಿಂಬ ನವವು ಬರ ಯತವದ ನಿಂದರ , - ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  
ಕೃಪ್ ಯತ ಶ್ವಿಂತಿಯಕ ಆಗಲ್ಲ.  
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1 ಥ ಸ್ಲ ಕನ್ಸ್ೇಕ 2:6 ಇದಲಿದ  ನವವು ಕ್ರರಸ್ುನ 

ಅಪೊೇಸ್ುಲರವಗಿರತವದರಿಿಂದ ನಮ್ಗ್  ಗ್ೌರವವನತನ ಕ ಕಡಬ ೇಕ ಿಂದತ 
ಹ ೇಳಬಹತದವಗಿದಾರಕ ಮ್ನತಷ್ಯರಿಿಂದ ಬರತವ ಮವನವನತನ 
ನ್ಸ್ಮಮಿಂದವಗಲ್ಲ ಇತ್ರರಿಿಂದವಗಲ್ಲ ಹ ಕಿಂದಲಪ್ ೇಕ್ಷಿಸ್ತವವರವಗಿಲಿ. 

 ತಿೇತ 

2 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 8:23 ತಿೇತ್ನತ ಕತರಿತ್ತ ಕ ೇಳುತಿುೇರ ಕೇ? ಅವನತ ನನನ 
ಪ್ವಲತಗ್ವರನಕ ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಪರಯೇಜನಕವೂಗಿ ನನಗ್  ಸ್ಹಕವರಿಯಕ 

ಆಗಿದವಾನ . ಆ ಸ್ಹ ಕೇದರರನತನ ಕತರಿತ್ತ ಕ ೇಳುತಿುೇರ ಕೇ? ಅವರತ 
ಸ್ಭ ಗಳಿಿಂದ ಕಳುಹಿಸ್ಲಪಟ್ಿವರಕ ಕ್ರರಸ್ುನ ಮ್ಹಿಮಯನತನ 
ಪರಕವಶಪಡಿಸ್ತವವರಕ ಆಗಿದಾರ . 

ಇಿಂದಿನ ಅಪೊಸ್ುಲರತ  

ಆರ ೂೇಹಣದ ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳಾದ ಅಪೊಸುಲ್ರು ಮತುು 
ಪಾವಾದಿಗಳಳ, ಸುವಾತಿಗಕರು, ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕರು ಮತುು 
ಬ ೂೇಧಕರನುು ಯೇಸು ಉನುತ ಸಾಾನಕ ಾ ಏರದಾಗ ಆತನು ತನು 
ಸಭ ಗ  ಕ ೂಟ್ಟನು. ದ ೇವರ ಜನರನುು “ಸ ೇವ ಯ ಕ ಲ್ಸಕಾಾಗಿ” 

ಸ್ದಧಪಡಿಸಲ್ು ಅವರು ಸಭ ಯಳಗ  ಕಾಯಗನವಗಹಿಸಬ ೇಕಾಗಿತುು. 
ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂಬಿಕ ಯಲಿಲ ಮತುು ದ ೇವರ ಮಗನ ಜ್ಞಾನದಲಿಲ 
ಐಕಯತ್ ಯನುು ತಲ್ುಪುವವರ ಗೂ ಮತುು ಪರಪಕವರಾಗುವವರ ಗೂ 

ಮತುು ಕ್ತಾಸುನ ಪರಪೂಣಗತ್ ಯ ಮಟ್ಟವನುು ಸಾಧಿಸುವವರ ಗೂ 

ಕ್ತಾಸುನ ದ ೇಹವನುು ಈ ರೇತಿಯಾಗಿ ಬ ಳ ಸಬಹುದು. 

ಈ ಗುರಗಳನುು ಇನೂು ಕ್ತಾಸುನ ದ ೇಹದ ೂಳಗ  ಪೂಣಗಗ ೂಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ 
ಆದಾರಿಂದ, ಯೇಸು ಕ ೂಟ್ಟ ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳ ಲ್ಲವೂ ಇಿಂದು 
ಸಭ ಯಳಗ  ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುವುದನುು ಮುಿಂದುವರಸಬ ೇಕಾಗಿದ . 
ಇದು ಅಪೊಸುಲ್ರ ಮತುು ಪಾವಾದಿಯ ಸ ೇವ ಯನುು ಒಳಗ ೂಿಂಡಿದ . 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಅಹರ್ ಾಗಳು 

ಹಿರಿಯರಿಗಿರತವಿಂರ್ವುಗಳ ೇ 

ಎಲಾಲ ಅಪೊಸುಲ್ರು ಸಭ ಯಲಿಲ ಹಿರಯರಾಗಿದಾರಿಂದ, ಅವರು 1 

ತಿಮೊಥ  3:1-7 ಮತುು ತಿೇತ 1:6-9 (ಪ್ಾಠ ಎರಡು, ಹಿರಯರ 

ಅಹಗತ್ ಗಳಳ) ರಲಿಲ ನೇಡಲಾಗಿರುವಿಂರ್ ಹಿರಯರ ಸಾಮಾನಯ 
ಅಹಗತ್ ಗಳನುು ಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈಡ ೇರಸಬ ೇಕು. 

ತ್ಿಂದ ಯ ಹೃದಯ ಮ್ತ್ತು ಪಿರೇತಿ 
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ಅಪೊಸುಲ್ನು ನಜವಾದ ತಿಂದ ಯ ಹೃದಯ ಮತುು ಪಿಾೇತಿ 

ಉಳುವನಾಗಿರಬ ೇಕು. 

1 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 4:15,16 ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ಕ್ರರಸ್ುನಲ್ಲಿ ಉಪ್ವಧಯಯರತ ಸವವಿರವರತ 
ಮ್ಿಂದಿ ಇದಾರಕ ತ್ಿಂದ ಗಳು ಬಹತ ಮ್ಿಂದಿ ಇಲಿ ನವನ ೇ ನ್ಸ್ಮ್ಮನತನ 
ಸ್ತವವರ್ ಾಯ ಮ್ಕಲಕ ಕ್ರರಸ್ು ಯೇಸ್ತವಿನಲ್ಲಿ ಪಡ ದ ನತ. ಆದದರಿಿಂದ 

ನನನನತನ ಅನತಸ್ರಿಸ್ಬ ೇಕ ಿಂದತ ನ್ಸ್ಮ್ಮನತನ ಬ ೇಡಿಕ ಕಳುಳರ್ ುೇನ . 

1 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 13:1,4-7 ನವನತ ಮ್ನತಷ್ಯರ ಭವಷ ಗಳನಕನ 
ದ ೇವದಕತ್ರ ಭವಷ ಗಳನಕನ ಆಡತವವನವದರಕ 

ಪಿರೇತಿಯಿಲಿದವನವಗಿದಾರ  ನವದಕ ಕಡತವ ಕಿಂಚತ ಗಣಗಣಿಸ್ತವ 

ರ್ವಳವೂ ಆಗಿದ ಾೇನ . 

ಪಿರೇತಿ ರ್ವಳ ಮಯತಳಳದತಾ. ಪಿರೇತಿ ದಯ ರ್ ಕೇರಿಸ್ತವದತ. ಪಿರೇತಿಯತ 
ಹ ಕಟ ಿಕ್ರಚತಿ ಪಡತವದಿಲಿ. ಹ ಕಗಳಿಕ ಕಳುಳವದಿಲಿ. ಉಬ್ಲಬಕ ಕಳುಳವದಿಲ.ಿ 

ಮ್ಯವಾದ ಗ್ ಟ್ತಿ ನಡ ಯತವದಿಲಿ. ಸ್ಾಪರಯೇಜನವನತನ 
ಚಿಿಂತಿಸ್ತವದಿಲಿ. ಸಿಟ್ತಿಗ್ ಕಳುಳವದಿಲಿ. ಅಪಕವರವನತನ ಮ್ನಸಿ್ನಲ್ಲ ಿ

ಇಟ್ತಿಕ ಕಳುಳವದಿಲಿ. ಅನವಯಯವನತನ ನ ಕೇಡಿ ಸ್ಿಂರ್ ಕೇಷ್ಪಡದ ೇ 
ಸ್ತ್ಯಕ ೂ ಜಯವವಗತವಲ್ಲಿ ಸ್ಿಂರ್ ಕೇಷ್ಪಡತತ್ುದ . ಎಲಿವನತನ 
ಅಡಗಿಸಿಕ ಕಳುಳತ್ುದ . ಎಲವಿನತನ ನಿಂಬತತ್ುದ . ಎಲಿವನತನ 
ನ್ಸ್ರಿೇಕ್ಷಿಸ್ತತ್ುದ . ಎಲವಿನತನ ಸ್ಹಿಸಿಕ ಕಳುಳತ್ುದ . 

ಸ್ಕಚಕಕವಯಾಗಳು, ಮ್ಹರ್ವೂಯಾಗಳು, ಅದತುತ್ಗಳು 

ಅಪೊಸುಲ್ನು ಸ ೇವ ಯಲಿಲ ನರಿಂತರವಾಗಿ ಸೂಚಕಕಾಯಗಗಳಳ, 
ಮಹತ್ಾಾಯಗಗಳಳ ಮತುು ಅದುುತಗಳಳ ನಡ ಯಬ ೇಕು. 

2 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 12:12 ನವನತ ಹಿಿಂಸ ಯನತನ ಸಿಾರಚಿತ್ುದಿಿಂದ 

ರ್ವಳಿಕ ಕಳುಳವದರಲ್ಲಿಯಕ ಸ್ಕಚಕಕವಯಾಗಳನಕನ ಅದತಬತ್ಗಳನಕನ 
ಮ್ಹರ್ವೂಯಾಗಳನಕನ ನಡಿಸಿದಾರಲ್ಲಿಯಕ ಅಪೊಸ್ುಲನ್ಸ್ಗ್  ಇರತ್ಕೂ 
ಲಕ್ಷಣಗಳು ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಮ್ಧಯದಲ್ಲಿ ರ್ ಕೇರಿದವು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:43 ಎಲಿರಿಗಕ ಭಯ ಉಿಂಟವಯಿತ್ತ; 
ಇದಲಿದ  ಅನ ೇಕ ಅದತುತ್ಕವಯಾಗಳ  ಸ್ಕಚಕಕವಯಾಗಳ  

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕ ೈಯಿಿಂದ ನಡ ದವು. 

ದಿೇನರ್ ಯಿಿಂದ ನಡ ದತಕ ಕಳಳಬ ೇಕತ 

ಅಪೊಸುಲ್ನು ದಿೇನತ್ ಯಿಿಂದ ನಡ ದುಕ ೂಳುಬ ೇಕು. 
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1 ಥ ಸ್ಲ ಕನ್ಸ್ೇಕ 2:6-8 ಇದಲಿದ  ನವವು ಕ್ರರಸ್ುನ 

ಅಪೊೇಸ್ುಲರವಗಿರತವದರಿಿಂದ ನಮ್ಗ್  ಗ್ೌರವವನತನ ಕ ಕಡಬ ೇಕ ಿಂದತ 
ಹ ೇಳಬಹತದವಗಿದಾರಕ ಮ್ನತಷ್ಯರಿಿಂದ ಬರತವ ಮವನವನತನ 
ನ್ಸ್ಮಮಿಂದವಗಲ್ಲ ಇತ್ರರಿಂದವಗಲ್ಲ ಹ ಕಿಂದಲಪ್ ೇಕ್ಷಿಸ್ತವವರವಗಿಲಿ. 
ರ್ವಯಿಯಕ ತ್ನನ ಮ್ಕೂಳನತನ ಪೊೇಷಸ್ತರ್ವುಳ  ೇ ಎಿಂಬಿಂರ್  ನವವು 
ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಮ್ಧಯದಲ್ಲಿ ವವತ್್ಲಯದಿಿಂದ ನಡ ದತಕ ಕಿಂಡಿದ ಾೇವ .  

ನ್ಸ್ೇವು ನಮ್ಗ್  ಅತಿಪಿರಯರವದ ಕವರಣ ನವವು ನ್ಸ್ಮ್ಮಲ್ಲ ಿ

ಮ್ಮ್ರ್ ಯತಳಳವರವಗಿ ದ ೇವರ ಸ್ತವವರ್ ಾಯನತನ ಹ ೇಳುವದಕ ೂ 
ಮವತ್ರವಲಿದ  ನ್ಸ್ಮ್ಗಿೇಸ್ೂರ ಪ್ವರಣವನ ನೇ ಕ ಕಡತವದಕ ೂ 
ಸ್ಿಂರ್ ಕೇಷಸ್ತವವರವದ ವು. 

1 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 4:9-13 ಹವಗ್ವಗದ  ದ ೇವರತ ಅಪೊಸ್ುಲರವದ ನಮ್ಮನತನ 
ಮ್ರಣವಿಧಿ ಹ ಕಿಂದಿದವರನ ಕನೇ ಎಿಂಬಿಂರ್  ಕಡ ಯವರವಗಿ 

ರ್ ಕೇರಿಸಿದವಾನ ಿಂದತ ನನಗ್  ರ್ ಕೇಚತತ್ುದ . ನವವು ದ ೇವದಕತ್ರಿಗಕ 

ಮ್ನತಷ್ಯರಿಗಕ ಅಿಂತ್ಕ ಜಗತಿುಗ್ ಲವಿ ನ ಕೇಟ್ವವದ ವು. ನವವಿಂತ್ಕ 

ಕ್ರರಸ್ುನ ನ್ಸ್ಮತ್ು ಹತಚಿರವಗಿದ ಾೇವ . ನ್ಸ್ೇವೇ ಕ್ರರಸ್ುನಲ್ಲಿ 
ಬತದಿಾವಿಂತ್ರವಗಿದಿಾೇರಿ. ನವವು ಬಲಹಿೇನರತ ನ್ಸ್ೇವು ಬಲ್ಲಷ್ಠರತ ನ್ಸ್ೇವು 
ಮವನಶ್ವಲ್ಲಗಳು ನವವು ಮವನಹಿೇನರತ.  

ಈ ಗಳಿಗ್ ಯವರ ಗಕ ನವವು ಹಸಿದವರಕ ಬವಯವರಿಕ ಯತಳಳವರಕ 

ಮೈಗ್  ವಸ್ರವಿಲದಿವರಕ ಗತದತಾ ತಿನತನವವರಕ ಮ್ನ ಯಿಲದಿವರಕ, 

ಸ್ಾಿಂತ್ ಕ ೈಗಳಿಿಂದ ಕ ಲಸ್ಮವಡಿ ದತಡಿಯತವವರಕ ಆಗಿದ ಾೇವ . 
ಬ ೈಸಿಕ ಕಿಂಡತ ಹರಸ್ತರ್ ುೇವ . ಹಿಿಂಸ ಪಟ್ತಿ ಸ್ಹಿಸಿಕ ಕಳುಳರ್ ುೇವ . 
ಅಪಕ್ರೇತಿಾಹ ಕಿಂದಿ ಆದರಿಸ್ತರ್ ುೇವ . ನವವು ಈ ಗಿನವರ ಗಕ ಲ ಕೇಕದ 

ಕಸ್ವೇ ಎಲವಿದರ ಹ ಕಲಸ ಕೇ ಎಿಂಬಿಂರ್  ಆಗಿದ ಾೇವ . 

ಅಧಿಕವರ 

ಅಪೊಸುಲ್ರು ಸಭ ಯಲಿಲರುವ ಕಾಯಗಗಳನುು ಸರಪಡಿಸಲ್ು ಮತುು 
ಶಿಸುುಗ ೂಳಿಸಲ್ು ಅಗತಯವಿರುವಾಗ ಅಧಿಕಾರದ ೂಿಂದಿಗ  
ಮಾತನಾಡಲ್ು ಮತುು ಬರ ಯಲ್ು ಸ್ದಧರರಬ ೇಕು. 

2 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 10:8-11 ನಮ್ಗಿರತವ ಅಧಿಕವರವನತನ ಕತರಿತ್ತ ನವವು 
ಒಿಂದತ ವ ೇಳ  ಹ ಚವಿಗಿ ಹ ಕಗಳಿಕ ಕಿಂಡರಕ ಹವಗ್  
ಹ ಕಗಳಿಕ ಕಳುಳವದರಲ್ಲಿ ನವಚಿಕ ಪಡತವದಕ ೂ ಕವರಣವವಗತವದಿಲಿ. 
ಆದರ  ನ್ಸ್ಮ್ಮನತನ ಕ ಡವಿಹವಕತವದಕೂಲಿ ಕಟ್ತಿವದಕವೂಗಿಯೇ ಕತ್ಾನತ 
ಈ ಅಧಿಕವರವನತನ ನಮ್ಗ್  ಕ ಕಟ್ಿನತ. ಪತಿರಕ ಗಳಿಿಂದ ನ್ಸ್ಮ್ಮನತನ 
ಹ ದರಿಸ್ತವವನವಗಿ ಕವಣಿಸಿಕ ಕಳುಳವದಕ ೂ ನನಗ್  ಮ್ನಸಿ್ಲಿ. 
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ಅವನ್ಸ್ಿಂದ ಬಿಂದ ಪತಿರಕ ಗಳು ಗ್ೌರವವವದದವುಗಳ  

ಬಲವುಳಳವುಗಳ  ಆಗಿವ . ಅವನತ ಸವಕ್ವರ್ವುಗಿ ಬಿಂದರ  ಅವನತ 
ನ್ಸ್ಬಾಲನತ ಅವನ ಮವತ್ತ ಗಣನ ಗ್  ಬವರದತಾ ಅನತನರ್ವುರ . 
ಅಿಂರ್ವರತ ನವವು ದಕರದಲ್ಲಿರತವವಗ ಪತಿರಕ ಗಳ ಮ್ಕಲಕ 

ಮವತಿನಲ್ಲಿ ಎಿಂರ್ವರವಗಿದ ಾೇವೇ ಹತಿುರದಲ್ಲರಿತವವಗ 

ಕವಯಾದಲ್ಲಿಯಕ ಅಿಂರ್ವರವಗಿಯೇ ಇದ ಾೇವ ಿಂದತ ತಿಳುಕ ಕಳಳಲ್ಲ. 

ಸ ೇವಕನ ಮ್ನಸ್ತ್ 

ಅಪೊಸುಲ್ನು ಸ ೇವಕನ ಮನಸುು ಉಳುವನಾಗಿರಬ ೇಕು ಮತುು 
ಯೇಸುವಿನಿಂತ್ ಯೇ ಕಷ್ಟವನುು ಮತುು ಹಿಿಂಸ ಯನುು ಅನುಭವಿಸಲ್ು 
ಸ್ದಧನಾಗಿರಬ ೇಕು. 

ಮ್ರ್ವುಯ 20:28 ಹವಗ್ ಯೇ ಮ್ನತಷ್ಯಕತಮವರನತ 
ಸ ೇವ ಮವಡಿಸಿಕ ಕಳುಳವದಕ ೂ ಬರಲ್ಲಲಿ ಸ ೇವ  ಮವಡತವದಕಕೂ 
ಅನ ೇಕರನತನ ಬ್ಲಡಿಸಿಕ ಕಳುಳವದಕವೂಗಿ ತ್ನನ ಪ್ವರಣವನತನ ಈಡತ 
ಕ ಕಡತವದಕಕೂ ಬಿಂದನತ ಎಿಂದತ ಹ ೇಳಿದನತ. 

ರ ಕೇಮವಪುರ 1:1 ಯೇಸ್ತ ಕ್ರರಸ್ುನ ದವಸ್ನಕ 

ಅಪೊಸ್ುಲನವಗತವದಕ ೂ ಕರ ಯಲಪಟ್ಿವನಕ ದ ೇವರ ಸ್ತವವರ್ ಾಯನತನ 
ಸವರತವದಕ ೂ ನ ೇಮಸ್ಲಪಟ್ಿವನಕ ಆಗಿರತವ ಪ್ೌಲನ ... 

2 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 11:23-28 ಅವರತ ಕ್ರರಸ್ುನ ಸ ೇವಕರ ಕೇ ಅವರಿಗಿಿಂತ್ 

ನವನತ ಹ ಚವಿಗಿ ಸ ೇವ ಮವಡತವವನವಗಿದ ಾೇನ . ಬತದಿಾಸವಾದಿೇನ 

ವಿಲಿದವನವಗಿ ಮ್ರ್ವಡತರ್ ುೇನ . ಆತ್ನ ಸ ೇವ ಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿಿಂತ್ 

ಹ ಚವಿಗಿ ಪರಯವಸ್ಪಟ ಿನತ. ಹ ಚವಿಗಿ ಸ ರ ಮ್ನ ಯಳಗ್  ಬ್ಲದ ಾನತ. 
ಮತಿಮೇರಿ ಪ್ ಟ್ತಿಗಳನತನ ತಿಿಂದ ನತ. ಅನ ೇಕ ಸವರಿ ಮ್ರಣದ 

ಬವಯಳಗ್  ಸಿಕ್ರೂಕ ಕಿಂಡ ನತ. ಐದತ ಸವರಿ ಯಹಕದಯರಿಿಂದ ನನಗ್  
ಒಿಂದತ ಕಡಿಮ ವವಲಾತ್ತು ಏಟ್ತಗಳು ಬ್ಲದಾವು. ಮ್ಕರತ ಸವರಿ 

ಸ್ರಕವರದವರತ ಚಡಿಗಳಿಿಂದ ನನನನತನ ಹ ಕಡ ದರತ. ಒಿಂದತ ಸವರಿ 

ಜನರತ ನನನನತನ ಕ ಕಲತಿವದಕ ೂ ಕಲ ಿಸ ದರತ. ಮ್ಕರತ ಸವರಿ ನನ್ಸ್ದಾ 
ಹಡಗವು ಒಡ ದತ ಹ ಕೇಯಿತ್ತ. ಒಿಂದತ ರವತಿರ ಒಿಂದತ ಹಗಲತ 
ಸ್ಮ್ತದರದ ನ್ಸ್ೇರಿನಲ್ಲಿ ಕಳ ದ ನತ. ಆತ್ನ ಸ ೇವ ಯಲ್ಲಿ ಎಷ ಕಿೇ 
ಪರಯವಣಗಳನತನ ಮವಡಿದ ನತ. ನದಿಗಳ ಅಪ್ವಯಗಳ  ಕಳಳರ 

ಅಪ್ವಯಗಳ  ಸ್ಾಿಂತ್ ಜನರಿಿಂದ ಅಪ್ವಯಗಳ  ಅನಯಜನರಿಿಂದ 

ಅಪ್ವಯಗಳ  ಪಟ್ಿಣದಲ್ಲ ಿಅಪ್ವಯಗಳ  ಕವಡಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ವಯಗಳ  

ಸ್ಮ್ತದರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ವಯಗಳ  ಸ್ತಳುಳ ಸ್ಹ ಕೇದರರ ಕಳಗ್  ಇರತವವಗ 

ಅಪ್ವಯಗಳು ನನಗ್  ಸ್ಿಂಭವಿಸಿದವು. ಪರಯವಸ್ ಪರಿಶರಮ್ಗಳಿಿಂದ 

ಕ ಲಸ್ ನಡಿಸಿ ಅನ ೇಕ ಸವರಿ ನ್ಸ್ದ ರಗ್ ಟ್ತಿ ಹಸಿವ  ಬವಯರಿಕ ಗಳನತನ 
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ಪಟ್ತಿ ಅನ ೇಕ ಸವರಿ ಉಪವವಸ್ವವಗಿಯಕ ಚಳಿಯಲ್ಲಿಯಕ 

ವಸ್ರವಿಲಿದ ಯಕ ಇದತಾ ಆತ್ನನತನ ಸ ೇವಿಸಿದ ಾೇನ . ಇನತನ ಬ ೇರ  
ಸ್ಿಂಗತಿಗಳಲಿದ  ಎಲವಿ ಸ್ಭ ಗಳ ವಿಷ್ಯವವಗಿ ಚಿಿಂರ್ ಯತ ದಿನದಿನ 

ನನನನತನ ಪಿೇಡಿಸ್ತತ್ುದ . 

ಅಪೊಸ್ುಲನ ಸ ೇವ   

ಹ ಕಸ್ ಸ್ಭ ಗಳನತನ ಸವಾಪಿಸ್ತವುದತ 

ಸುವಾತ್ ಗಯನುು ಸಾರಲ್ು ಮತುು ಹ ೂಸ ಸಭ ಗಳನುು ಹಾಗೂ 

ಸ ೇವ ಗಳನುು ಸಾಾಪಿಸಲ್ು ಪವಿತ್ಾಾತಮನಗ  ವಿಧ ೇಯನಾಗಿ ಮಿಷ್ನರ 

ಆಗಿ ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಿಿಂದ ಅಪೊಸುಲ್ನನುು ಕಳಳಹಿಸ್ 

ಕ ೂಡಲಾಗುತುದ . 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 13:2,3 ಇವರ ಕತ್ಾನನತನ ಸ ೇವಿಸ್ತರ್ವು 
ಉಪವವಸ್ಮವಡತರ್ವು ಇದವಾಗ ಪವಿರ್ವರತ್ಮನತ ನವನತ ಬವನಾಬ 

ಸೌಲರನತನ ಕರ ದ ಕ ಲಸ್ಕವೂಗಿ ಅವರನತನ ಪರರ್ ಯೇಕ್ರಸಿರಿ ಎಿಂದತ 
ಹ ೇಳಿದನತ. ಆಗ ಅವರತ ಉಪವವಸ್ವಿದತಾ ಪ್ವರರ್ಾನ  ಮವಡಿ ಆ 

ಇಬಬರ ಮೇಲ  ಹಸವುಪಾಣಮವಡಿ ಅವರನತನ ಕಳುಹಿಸಿಕ ಕಟ್ಿರತ. 

ಅಸಿುವವರಗಳನತನ ಹವಕತವುದತ 

ಅಪೊಸುಲ್ನು ಪಾವಾದಿಯಿಂದಿಗ  ಒಟಾಟಗಿ ಸ ೇವ  ಮಾಡುತ್ಾುನ , 
“ಪಾವಿೇಣ ಶಿಲಿಾಯಿಂತ್ ” ಯೇಸುಕ್ತಾಸುನ ಪಾಕಟ್ಣ ಯ ಮತುು ಆತನ 

ವಾಕಯದ  ಮೇಲ  ಅಸ್ುವಾರವನುು ಹಾಕುತ್ಾುನ , ಅದರ ಮೇಲ  
ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯು ಕಟ್ಟಲ್ಾಡುತುದ . 

ಅಪೊಸುಲ್ರ ಸ ೇವ ಯು ಮುಖಯವಾಗಿ ಸವಸಾ ಬ ೂೇಧನ ಯ ಮೇಲ  
ಅಸ್ುವಾರವನುು ಹಾಕುವುದು ಮತುು ಸಭ ಗಳಲಿಲ ಬಲ್ವಾದ 

ನಾಯಕತವವನುು ನ ೇಮಿಸುವುದು ಮತುು ಸಾಾಪಿಸುವುದು ಆಗಿದ . 

1 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 3:9-15 ನವವು ದ ೇವರ ಜ ಕರ್  ಕ ಲಸ್ದವರತ. ನ್ಸ್ೇವು 
ದ ೇವರ ಹ ಕಲವೂ ದ ೇವರ ಕಟ್ಿಡವೂ ಆಗಿದಿಾೇರಿ. ದ ೇವರತ ನನಗ್  
ಕೃಪ್ ಯಿಿಂದ ಒಪಿಪಸಿದ ಕ ಲಸ್ವನತನ ನಡಿಸಿ ನವನತ ಪರವಿೇಣಶಲ್ಲಪಯಿಂರ್  
ಅಸಿುವವರ ಹವಕ್ರದ ನತ. ಮ್ರ್ ಕುಬಬನತ ಅದರ ಮೇಲ  ಕಟ್ತಿರ್ವುನ . 
ಪರತಿಯಬಬನತ ರ್ವನತ ಅದರ ಮೇಲ  ಎಿಂರ್ದಾನತನ ಕಟ್ತಿರ್ವುನ ಕೇ 
ಎಚಿರಿಕ ಯವಗಿರಬ ೇಕತ. ಹವಕ್ರರತವ ಅಸಿುವವರವು ಯೇಸ್ತ ಕ್ರರಸ್ುನ ೇ ಆ 

ಅಸಿುವವರವನನಲಿದ  ಮ್ರ್ ಕುಿಂದತ ಅಸಿುವವರವನತನ ಯವರಕ 

ಹವಕಲವರರಷ ಿ. ಆ ಅಸಿುವವರದ ಮೇಲ  ಚಿನನ ಬ ಳಿಳ ರತ್ನ ಕಟ್ಟಿಗ್  ಆಪು 
ಮ್ತಿಂರ್ವದವುಗಳಲ್ಲಿ ಯವವುದರಿಿಂದ ಕಟ್ಟಿದರಕ, ಅವನವನ ಕ ಲಸ್ವು 
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ವಯಕುವವಗತವದತ. ಕ್ರರಸ್ುನತ ಬರತವ ದಿನವು ಬ ಿಂಕ್ರಯಡನ  
ಉದಯವವಗಿ ಆ ಕ ಲಸ್ವನತನ ಸ್ಪಷ್ಿವವಗಿ ರ್ ಕೇರಿಸ್ತವದತ. 
ಅವನವನ ಕ ಲಸ್ವ ಿಂರ್ದ ಕೇ ಆ ಬ ಿಂಕ್ರ ಶ್ ೂೇಧಿಸ್ತವದತ. ಒಬಬನತ ಆ 

ಅಸಿುವವರದ ಮೇಲ  ಕಟ್ಟಿದತಾ ಉಳಿದರ  ಅವನ್ಸ್ಗ್  ಸ್ಿಂಬಳ ಬರತವದತ. 
ಒಬಬನತ ಕಟ್ಟಿದತಾ ಸ್ತಟ್ತಿ ಹ ಕೇದರ  ಅವನ್ಸ್ಗ್  ಸ್ಿಂಬಳವು 
ನಷ್ಿವವಗತವದತ. ರ್ವನವದರ ಕೇ ರಕ್ಷಣ  ಹ ಕಿಂದತವನತ. ಆದರ  
ಬ ಿಂಕ್ರಯಳಗಿಿಂದ ತ್ಪಿಪಸಿಕ ಕಿಂಡವನ ಹವಗಿರತವನತ. 

ರ ಕೇಮವಪುರ 15:20 ಮ್ರ್ ಕುಬಬರತ ಹವಕ್ರದ ಅಸಿುವವರದ ಮೇಲ  
ಕಟ್ಿಬವರದ ಿಂದತ ಮ್ನಸಿ್ನಲ್ಲ ಿ ನ ನಸಿ ಇತ್ರರತ ಕ್ರರಸ್ುನ ಹ ಸ್ರನತನ 
ತಿಳಿಸಿದ ಕಡ ಯಲ್ಲಿ ಸ್ತವವರ್ ಾಯನತನ ಪರಕಟ್ಟಸ್ತವದಿಲಿವ ಿಂಬದವಗಿ 

ನ್ಸ್ಷ್ೂಷ ಾಮವಡಿಕ ಕಿಂಡ ನತ. 

1 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 9:1,2 ನವನತ ಸ್ಾತ್ಿಂತ್ರನಲಿವ ೇ. ಅಪೊಸ್ುನಲಿವ ೇ ನಮ್ಮ 
ಕತ್ಾನವದ ಯೇಸ್ತವನತನ ಕಿಂಡವನಲಿವ ೇ. ನವನತ ಕತ್ಾನ 

ಸ ೇವ ಯಲ್ಲಿ ಮವಡಿದ ಕಲಸ್ದ ಫಲವು ನ್ಸ್ೇವ ೇ ಅಲಿವ ೇ. ಇತ್ರರಿಗ್  
ನವನತ ಅಪೊಸ್ುಲನಲಿದಿದಾರಕ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್ವದರಕ ಅಪೊಸ್ುಲನವಗಿದ ಾೇನ . 
ನವನತ ಅಪೊಸ್ುಲನವಗಿದ ಾೇನ ಿಂಬದಕ ೂ ಕತ್ಾನ್ಸ್ಗ್  ಸ ೇರಿದವರವದ 

ನ್ಸ್ೇವ ೇ ಪರಮವಣವವಗಿದಿಾೇರಷ ಿೇ. 

ಎಫ ಸ್ 2:20 ಅಪೊಸ್ುಲರಕ ಪರವವದಿಗಳ  ಎಿಂಬ ಅಸಿುವವರದ 

ಮೇಲ  ನ್ಸ್ೇವೂ ಮ್ಿಂದಿರದ ಕೇಪ್ವದಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಿಲಪಟ್ಟಿದಿಾೇರಿ ... 

ಸ್ತ್ಯವ ೇದ ಅಧಯಯನ ಶ್ವಲ ಗಳನತನ ಸವಾಪಿಸ್ತವುದತ 

ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಗಸ ೇವ  ಮತುು ಜಯಶ್ಾಲಿಯಾದ 

ಕ ೈಸ್ುೇಯ ಜಿೇವನಕಾಾಗಿ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿಗ  ತರಬ ೇತಿ ನೇಡಲ್ು 
ಅಪೊಸುಲ್ನು ಸತಯವ ೇದ ಅಧಯಯನ ಶ್ಾಲ ಗಳನುು ಸಾಾಪಿಸುತ್ಾುನ . 
ಅವನು ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಗ  ಕರ ಯಲ್ಾಟ್ಟಟರುವ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳನುು 
ಗುರುತಿಸುತ್ಾುನ  ಮತುು ದ ೇವರು ಅವರನುು ಕರ ದಿರುವ ಸ ೇವ ಗಾಗಿ 

ಈ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿಗ  ತರಬ ೇತಿ ನೇಡುತ್ಾುನ . 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 19:9-11 ... ಅವನತ ಅವರನತನ ಬ್ಲಟ್ತಿಹ ಕೇಗಿ 

ಶಷ್ಯರನತನ ಬ ೇರ ಮವಡಿ ತ್ತರನನನ ತ್ಕಾಶ್ವಲ ಯಲ್ಲಿ ಪರತಿದಿನವೂ 

ವವದಿಸಿದನತ. ಇದತ ಎರಡತ ವರತಷ್ಗಳ ವರ ಗಕ ನಡ ದದಾರಿಿಂದ 

ಅಸ್ಯಸಿೇಮಯಲ್ಲಿ ವವಸ್ವವಗಿದಾ ಯಹಕದಯರಕ ಗಿರೇಕರಕ ಎಲಿರಕ 

ಕತ್ಾನ ವವಕಯವನತನ ಕ ೇಳಿದರತ. ದ ೇವರತ ಪ್ೌಲನ ಕ ೈಯಿಿಂದ 

ವಿಶ್ ೇಷ್ವವದ ಮ್ಹರ್ವೂಯಾಗಳನತನ ನಡಿಸ್ತರ್ವು ಇದಾದರಿಿಂದ ... 
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“ತುರನುನ ತಕಗಶ್ಾಲ ಯಲಿಲ ಪಾತಿದಿನ” ಪ್ೌಲ್ನು ಬ ೂೇಧಿಸುತಿುದಾರ 

ಪರಣಾಮವಾಗಿ ಆಸಯ ಸ್ೇಮಯಲಿಲ ವಾಸ್ಸುತಿುದಾವರ ಲ್ಲರೂ ಕತಗನ 

ವಾಕಯವನುು ಕ ೇಳಿದರು. ನಸುಿಂಶಯವಾಗಿ, ಪ್ೌಲ್ನು 
ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಗಸ ೇವ ಯ ಮಧಯದಲಿಲದಾ ಇತರರ 

ಜಿೇವನದಲಿಲ ತ್ಾನು ಹ ಚಾಚಗಿ ಸಿಂಪ್ಾದಿಸುತಿುದಾನು ಮತುು ಪಾಪಿಂಚದ 

ಆ ಭಾಗದಲಿಲ ವಾಸ್ಸುತಿುದಾ ಎಲ್ಲರಗೂ ಸುವಾತ್ ಗಯನುು 
ಸಾರುತಿುದಾನು. 

ಅಸಿುತ್ಾದಲ್ಲರಿತವ ಸ್ಭ ಗಳನತನ ಬಲಪಡಿಸ್ತವುದತ 

ನಾವು ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯನುು ಕಲಿಯುವಾಗ, ಎಲಾಲ ಅಪೊಸುಲ್ರು 
ಹ ೂಸ ಸಭ ಗಳನುು ಸಾಾಪಿಸಲಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಅವರ ಲ್ಲರೂ ಸಭ ಗಳನುು 
“ಒಿಂದು ಸಾರ ಭಕುರಗ  ಒಪಿಾಸಲ್ಾಟ್ಟ ನಿಂಬಿಕ ಯಲಿಲ” ಸಾಾಪಿಸಲ್ು 
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿುರುವುದಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ ುೇವ . 

ಯಕದ 1:3 ... ದ ೇವಜನರಿಗ್  ಶ್ವಶಾತ್ವವಗಿರತವಿಂರ್  ಒಿಂದ ೇ ಸವರಿ 

ಒಪಿಪಸ್ಲಪಟ್ಿ ನಿಂಬ್ಲಕ ಯನತನ ಕವಪ್ವಡಿಕ ಕಳುಳವದಕ ೂ ನ್ಸ್ೇವು 
ಹ ಕೇರವಡಬ ೇಕ ಿಂದತ ಎಚಿರಿಸಿ ಬರ ಯತವದತ ಅವಶಯವ ಿಂದತ 
ರ್ ಕೇಚಿತ್ತ. 

ಹಿರಿಯರನತನ ದಿೇಕ್ ಕ ಕಟ್ತಿ ನ ೇಮಸ್ತವುದತ 

ಅಪೊಸುಲ್ರು ತ್ಾವು ಸಾಾಪಿಸ್ದ ಪಾತಿಯಿಂದು ಸಭ ಯಲ್ೂಲ 
ದಿೇಕ್ ಕ ೂಟ್ುಟ ಹಿರಯರನುು ನ ೇಮಿಸುತ್ಾುರ . 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 14:23 ಇದಲಿದ  ಪರತಿ ಸ್ಭ ಯಲ್ಲಿ 
ಸ್ಭ ಯವರ ಸ್ಮ್ಮತಿಯಿಿಂದ ಹಿರಿಯರನತನ ಗ್ ಕತ್ತುಮವಡಿ ನ ೇಮಸಿ 

ಉಪವವಸ್ವಿದತಾ ಪ್ವರರ್ಾನ  ಮವಡಿ ಅವರತ ನಿಂಬ್ಲದಾ ಕತ್ಾನ ಕ ೈಗ್  
ಅವರನತನ ಒಪಿಪಸಿದರತ. 

ಸ್ಭವಸ ೇವಕರನತನ ಅಿಂಗಿೇಕರಿಸಿ, ನ ೇಮಸ್ತತಿುದಾರತ 

ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಲಿಲರುವ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ಆರಸ್ಕ ೂಿಂಡಿರುವವರನುು 
ಅವರು ಅಿಂಗಿೇಕರಸ್ ಸಭಾಸ ೇವಕನ ಸಾಾನಕ ಾ ನ ೇಮಿಸುತ್ಾುರ . 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 6:1-6 ಆ ದಿವಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಷ್ಯರತ ಹ ಚತಿರ್ವು 
ಬರಲವಗಿ ಅವರ ಕಳಗ್  ಗಿರೇಕ್ಸ ಭವಷ ಯವರತ ಇಬ್ಲರಯ ಭವಷ ಯವರ 

ಮೇಲ   ದಿನದಿನದ ಉಪಚವರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಧವ ಯರನತನ 
ಸ್ರಿಯವಗಿ ಪರವಿಂಬರಿಸ್ತವದಿಲಿವ ಿಂದತ ಗತಣತಗತಟ್ಟಿದರತ. ಆಗ 

ಹನ ನರಡತ ಮ್ಿಂದಿ ಅಪೊಸ್ುಲರತ ಶಷ್ಯಮ್ಿಂಡಲ್ಲಯನತನ ಕಕಡಿಸಿ ನವವು 
ದ ೇವರ ವವಕ ಕಯೇಪದ ೇಶವನತನ ಬ್ಲಟ್ತಿ ಉಪಚವರಮವಡತತಿುರತವದತ 
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ತ್ಕೂದಾಲಿವಲವಿ; ಆದದರಿಿಂದ ಸ್ಹ ಕೇದರರ ೇ, ಸ್ಿಂಭವವಿತ್ರಕ 

ಪವಿರ್ವರತ್ಮಭರಿತ್ರಕ ಜ್ಞವನಸ್ಿಂಪನನರಕ ಆಗಿರತವ ಏಳು 
ಮ್ಿಂದಿಯನತನ ನ್ಸ್ಮೊಮಳಗಿಿಂದ ನ ಕೇಡಿ ಆರಿಸಿಕ ಕಳಿಳರಿ; ಅವರನತನ ಈ 

ಕ ಲಸ್ದ ಮೇಲ  ನ ೇಮಸ್ತವ ವು. ನವವವದರ ಕೇ ಪ್ವರರ್ಾನ ಯನಕನ 
ವವಕ ಕಯೇಪದ ೇಶವನಕನ ಮವಡತವದರಲ್ಲಿ ನ್ಸ್ರತ್ರವಗಿರತವ ವು ಎಿಂದತ 
ಹ ೇಳಿದರತ. ಈ ಮವತ್ತ ಸ್ವಾಮ್ಿಂಡಲ್ಲಗ್  ಒಳ ಳೇದ ಿಂದತ ರ್ ಕೇಚಿತ್ತ. 
ಅವರತ ಪವಿರ್ವರತ್ಮಭರಿತ್ನಕ ನಿಂಬ್ಲಕ ಯಿಿಂದ ತ್ತಿಂಬ್ಲದವನಕ ಆದ 

ಸ ುಫನನನಕನ, ಫಿಲ್ಲಪಪ, ಪೊರಖ ಕೇರ, ನ್ಸ್ಕನ ಕೇರ, ತಿಮೊೇನ, 

ಪಮೇಾನ, ಯಹಕದಯ ಮ್ರ್ವವಲಿಂಬ್ಲಯವದ ಅಿಂತಿಯೇಕಯದ 

ನ್ಸ್ಕ ಕಲವಯ ಎಿಂಬರನಕನ ಆರಿಸಿಕ ಕಿಂಡತ ಅಪೊಸ್ುಲರ ಮ್ತಿಂದ  
ನ್ಸ್ಲ್ಲಿಸಿದರತ. ಅಪೊಸ್ುಲರತ ಪ್ವರರ್ಾನ ಮವಡಿ ಅವರ ಮೇಲ  
ಕ ೈಗಳನ್ಸ್ನಟ್ತಿ ನ ೇಮಸಿದರತ. 

ದ ೇವರ ಕರ ಯತವಿಕ ಯನತನ ಖವತಿರಪಡಿಸ್ತರ್ವುರ  

ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ ಜಿೇವನದಲಿಲರುವ ದ ೇವರ ಕರ ಯುವಿಕ ಯನುು 
ಖಾತಿಾಪಡಿಸಲ್ು ಅವರು ಪಾವಾದಿಗಳ  ಿಂದಿಗ  ಸ ೇವ  ಮಾಡುತ್ಾುರ . 

1 ತಿಮೊಥ  1:18 ಮ್ಗನವದ ತಿಮೊಥ ಯನ ೇ, ನ್ಸ್ನನ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಿ

ಮ್ತಿಂಚ  ಉಿಂಟವದ ಪರವವದನ ಗಳನತನ ನವನತ ನ ನಸಿ ನ್ಸ್ೇನತ 
ಅವುಗಳಿಿಂದ ಧ ೈಯಾಗ್ ಕಿಂಡತ ಕ ೈಸ್ುರ ದಿವಯ ಯತದಿವನತನ 
ನಡಿಸ್ಬ ೇಕ ಿಂದತ ನ್ಸ್ನಗ್  ಆಜ್ಞವಪನ  ಮವಡತರ್ ುೇನ . 

ಆತಿಮಕ ವರಗಳನತನ ಹಸವುಿಂತ್ರಿಸ್ತರ್ವುರ  

ಅವರು ಹಿರಯರ ಗುಿಂಪಿನ ೂಿಂದಿಗ  ಒಟಾಟಗಿ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುತ್ಾುರ  
ಮತುು ಕ ೈಗಳನುಡುವುದರ ಮೂಲ್ಕ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳನುು ಪವಿತ್ಾಾತಮನ 

ವರಗಳಲಿಲ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುವಿಂತ್  ನಡಿಸುತ್ಾುರ . 

2 ತಿಮೊಥ  1: 6 ಆದಕವರಣ ನವನತ ನ್ಸ್ನನ ತ್ಲ ಯ ಮೇಲ  
ಹಸ್ುವನ್ಸ್ನಟ್ಿದರ ಮ್ಕಲಕ ನ್ಸ್ನಗ್  ದ ಕರಕ್ರದ ದ ೇವರ ಕೃಪ್ವವರವು 
ಪರಜಾಲ್ಲಸ್ತವಿಂರ್  ಮವಡಬ ೇಕ ಿಂದತ ನ್ಸ್ನಗ್  ಜ್ಞವಪಕಕ ಕಡತರ್ ುೇನ . 

ರ ಕೇಮವಪುರ 1:11 ನನನ ಮ್ತಖವಿಂತ್ರ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ಪ್ವರಮವರ್ಥಾಕ 

ವರವ ೇನವದರಕ ದ ಕರಕ್ರ ನ್ಸ್ೇವು ದೃಢವವಗತವದಕ ಕೂೇಸ್ೂರ ... 

ಅಪೊಸ್ುಲನನತನ ಗತರತತಿಸ್ತವುದತ 

ಅಪೊಸುಲ್ನು ಯೇಸುವಿನಿಂದ ನ ೇಮಿಸಲ್ಾಡುತ್ಾುನ  - ಮನುಷ್ಯನಿಂದ 

ಅರ್ವಾ ಮನುಷ್ಯರ ಗುಿಂಪುಗಳಿಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಅವನ ಸ ೇವ ಯ ವರವನುು 
ಅವನು ಸ ೇವ ಯನುು ಅನುಭವಿಸ್ರುವವರು ಗುರುತಿಸುತ್ಾುರ  ಮತುು 
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ಸ್ವೇಕರಸುತ್ಾುರ . ಯಾವುದ ೂೇ ಸಿಂಸ ಾ, ಸಿಂಘ ಅರ್ವಾ ಪಿಂಗಡದಿಿಂದ 

ಅವನು ಪಡ ದುಕ ೂಿಂಡಿರುವ ಬಿರುದು ಅರ್ವಾ ಸಾಾನದಿಿಂದಾಗಿ 

ಅವನನುು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅರ್ವಾ ಸ್ವೇಕರಸುವುದು ಅಲ್ಲ. ಇದು 
ಅಡಳಿತ ಅರ್ವಾ ರಾಜಕ್ತೇಯ ವಯವಸ ಾಯ ಸಿಂಬಿಂಧವಾಗಿರಬಾರದು. 

ಅವನನುು ಸ್ವೇಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಕ ಲ್ವು ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಗಳ ಆತಿಮಕ 

ನಾಯಕರಾಗಿರುವವರಗ  ಇರುವ ಆತಮದ ಆಳವಾದ ವ ೈಯಕ್ತುಕ 

ಸಿಂಬಿಂಧ ಮೇಲ  ಆಧರಸ್ರುತುದ . 

ಹ ಕಸ್ ಸ್ಭ ಗಳಿಿಂದ 

ಅಪೊಸುಲ್ನು ಸವತಃ ಸಾಾಪಿಸ್ರುವ ಸಭ ಗಳ  ಿಂದಿಗ  ಈ ಸಿಂಬಿಂಧವು 
ಇರುತುದ . ಅಪೊಸುಲ್ನ ಸ ೇವ ಯ ಫಲ್ವು ಅವನ ಸ ೇವ ಯ ವರವನುು 
ತ್ ೂೇಪಗಡಿಸುತುದ  ಮತುು ದೃಢಪಡಿಸುತುದ . 

ಅಸಿುತ್ಾದಲ್ಲರಿತವ ಸ್ಭ ಗಳಿಿಂದ 

ಅಪೊಸ ೂುೇಲಿಕ ಸ ೇವ ಯಲಿಲ ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸದ ಅರ್ವಾ ಮರಣದಿಿಂದ, 

ಅಸಮರ್ಗತ್ ಯಿಿಂದ ಅರ್ವಾ ಪವಿತ್ಾಾತಮನು ಅವರನುು ನಡಿಸ್ರುವ 

ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಿಂದಾಗಿ ಅಪೊಸುಲ್ರ ೂಿಂದಿಗಿನ ಸಿಂಬಿಂಧವನುು 
ಕಳ ದುಕ ೂಿಂಡು ಅಸ್ುತವದಲಿಲರುವ ಸಭ ಗಳ  ಿಂದಿಗ  ಇದು ಇರಬಹುದು. 

ಐಕಯರ್  

ಈಗಾಗಲ ೇ ಅಪೊಸುಲ್ರ ೂಿಂದಿಗಿನ ಸಿಂಬಿಂಧದಲಿಲರುವ ಮತುು ಅವನ 

ಅಧಿಕಾರದಡಿಯಲಿಲ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುತಿುರುವ ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯು,  
ಭಕುರನುು ಸ ೇವ ಯ ಕ ಲ್ಸಕಾಾಗಿ ಸ್ದಧಪಡಿಸಲ್ು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುವಿಂರ್ ಮತ್ ೂುಬಬ ಅಪೊಸುಲ್ನ ಸ ೇವ ಯನುು ಗುರುತಿಸ್ 

ಸ್ವೇಕರಸಬಹುದು. ಆದರೂ, ಈ ಅಪೊಸುಲ್ರು ಆ ನದಿಗಷ್ಟವಾದ 

ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಲಿಲ ಸ ೇವ ಮಾಡುವಾಗ, ಆ ಸಭ ಯ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿಿಂದ 

ಮೊದಲಿಗ  ಗುರುತಿಸಲ್ಾಟ್ಟ ಅಪೊಸುಲ್ನ ಅದ ೇ ಆಡಳಿತದ 

ಅಧಿಕಾರವು ಅವರಗ  ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಿಿಂದ 

ಗುರುತಿಸಲ್ಾಟ್ಟ ಮತುು ಅಿಂಗಿೇಕರಸಲ್ಾಟ್ಟ ಮೊದಲ್ 

ಅಪೊಸುಲ್ನ ೂಿಂದಿಗಿರುವ ಪರಪೂಣಗ ಸಾಮರಸಯವನುು ಹ ೂಿಂದಿರದ 

ಯಾವುದನೂು ಹ ೇಳದಿಂತ್  ಅರ್ವಾ ಮಾಡದಿಂತ್  ಈ ಅಪೊಸುಲ್ರು 
ಎಚಚರಕ  ವಹಿಸುತ್ಾುರ . 

ಸ ೇವ ಯನತನ  

 ಪಾವಾದಿಯಿಿಂದ ಖಚಿಪಡಿಸಲಾಗುತುದ  
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ಪಾತಿಯಿಂದು ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಿಿಂದ ಅಪೊಸುಲ್ರನುು 
ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪೊಸುಲ್ ವರದ ಸ ೇವ ಗ  ಅವರನುು 
ನ ೇಮಿಸುವುದು ದ ೇವರು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಅಪೊಸುಲ್ನನುು 
ಅಪೊಸುಲ್ನಾಗಿ ಸ್ವೇಕರಸಬ ೇಕಾದರ , ಅವನು ಆ ಸಾಳಿೇಯ 

ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ ಮಧ ಯ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸ ಬ ೇಕಾದರ , ಅವನ ಸ ೇವ ಯ 

ವರವನುು ತ್ ೂೇಪಗಡಿಸಬ ೇಕು ಮತುು ಗುರುತಿಸಬ ೇಕು. 
ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ದ ೇವರು ಇದನುು ಪಾವಾದಿಯ ಮೂಲ್ಕ ಅರ್ವಾ ಆ 

ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಲಿಲರುವ ಒಬಬ ಹಿರಯನಲಿಲ ಇರುವ ಆತಿಮಕ ವರವಾದ 

ಪಾವಾದನ ಯ ಮೂಲ್ಕ ಮಾತನಾಡಿ ಇದನುು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ಾುನ . 

ಪ್ೌಲ್ನನುು ಎಲ್ಲರೂ ಅಪೊಸುಲ್ನಾಗಿ ಸ್ವೇಕರಸಲಿಲ್ಲ ಮತುು 
ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ. 

1 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 9:1-3 ನವನತ ಸ್ಾತ್ಿಂತ್ರನಲಿವ ೇ. ಅಪೊಸ್ುನಲಿವ ೇ ನಮ್ಮ 
ಕತ್ಾನವದ ಯೇಸ್ತವನತನ ಕಿಂಡವನಲಿವ ೇ. ನವನತ ಕತ್ಾನ 

ಸ ೇವ ಯಲ್ಲಿ ಮವಡಿದ ಕ ಲಸ್ದ ಫಲವು ನ್ಸ್ೇವ ೇ ಅಲಿವ ೇ. ಇತ್ರರಿಗ್  
ನವನತ ಅಪೊಸ್ುಲನಲಿದಿದಾರಕ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್ವದರಕ ಅಪೊಸ್ುಲನವಗಿದ ಾೇನ . 
ನವನತ ಅಪೊಸ್ುಲನವಗಿದ ಾೇನ ಿಂಬದಕ ೂ ಕತ್ಾನ್ಸ್ಗ್  ಸ ೇರಿದವರವದ 

ನ್ಸ್ೇವ ೇ ಪರಮವಣವವಗಿದಿಾೇರಷ ಿೇ. ನನನನತನ ವಿಚವರಿಸ್ತವವರಿಗ್  ಇದ ೇ 
ನನನ ಉತ್ುರ. 

ಅಪೊಸುಲ್ನ ಸ ೇವ ಯ ವರವನುು ಕಳಳಹಿಸ್ಕ ೂಡುವ ಸಭ ಯ 

ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ಗುರುತಿಸುತ್ಾುರ  ಏಕ ಿಂದರ  ದ ೇವರು ಇದನುು ಸಾಳಿೇಯ 

ಸಭ ಗ  ಪಾವಾದಿಗಳ ಮತುು ಹಿರಯರ ಸ ೇವ ಯ ಮೂಲ್ಕ 

ಖಚಿತಪಡಿಸ್ದಾಾನ . 

 ಸವತಃ ಅವನಿಂದಲ ೇ ಖಚಿಪಡಿಸಲಾಗುತುದ  

ಅಪೊಸುಲ್ನು ತ್ಾನ ೇ ತನು ಸ ೇವ ಯನುು ವರವನುು ಗುರುತಿಸುವನು. 

ಸ್ತಳುಳ ಅಪೊಸ್ುಲರ ವಿರತದಿ ಎಚಿರಿಕ  

ಅಪೊಸುಲ್ರು ಎಿಂದು ಹ ೇಳಿಕ ೂಳಳುವ ಆದರ  ತಪುಾ ಉಪದ ೇಶವನುು 
ಬ ೂೇಧಿಸುವ ಮತುು ಜನರನುು ದಾರ ತಪಿಾಸುವವರ ಬಗ ೆ ದ ೇವರ 

ವಾಕಯವು ಎಚಚರಸುತುದ . 

2 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 11:13 ಆದರ  ಅಿಂರ್ವರತ ಸ್ತಳುಳ ಅಪೊಸ್ುಲರಕ 

ಮೊೇಸ್ಗ್ವರರದ ಕ ಲಸ್ದವರಕ ಕ್ರರಸ್ುನ ಅಪೊಸ್ುಲರವಗಿ 

ಕವಣಿಸ್ತವದಕ ೂ ವ ೇಷ್ಹವಕ್ರಕ ಕಳುಳವವರಕ ಆಗಿದವಾರ . 
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ಪರಕಟ್ನ  2:2 ನ್ಸ್ನನ ಕೃತ್ಯಗಳನಕನ ಪರಯವಸ್ವನಕನ ರ್ವಳ ಮಯನಕನ 
ಬಲ ಿನತ. ನ್ಸ್ೇನತ ದತಷ್ಿರನತನ ಸ್ಹಿಸ್ಲವರಿ. ಅಪೊೇಸ್ುರಲದಿಿದಾರಕ 

ತ್ಮ್ಮನತನ ಅಪೊೇಸ್ುಲರ ಿಂದತ ಹ ೇಳಿಕ ಕಳುಳವವರನತನ ನ್ಸ್ೇನತ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿ 

ಅವರನತನ ಸ್ತಳುಳಗ್ವರರ ಿಂದತ ಕಿಂಡತಕ ಕಿಂಡಿ ... 

ಪರವಮ್ಶ್ ಾಗ್ವಗಿರತವ ಪರಶ್ ನಗಳು 

1. ಅಪೊಸುಲ್ನ ಬಗ ೆ ಸಿಂಕ್ಷಿಪು ವಿವರಣ ಯನುು ನೇಡಿರ. 

 

 

2. ಅಪೊಸುಲ್ನ ಐದು ನದಿಗಷ್ಟವಾದ ಅಹಗತ್ ಗಳನುು ಪಟ್ಟಟ ಮಾಡಿರ. 

 

 

3. ಅಪೊಸುಲ್ನ ಸ ೇವ ಯ ಬಗ ೆ ವಿವರಸ್ರ. 
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ಪ್ವಠ ನವಲತೂ 

ಅಪೊಸ್ುಲನ ಸ ೇವ  (ಮ್ತಿಂದತವರಿದ ಭವಗ) 

I ಕ ೂರಿಂರ್ 12:28 ದ ೇವರು ತನು ಸಭ ಯಲಿಲ ಮೊದಲ್ನ ಯದಾಗಿ ಅಪೂಸುಲ್ರನುು ಎರಡನ ೇಯದಾಗಿ 

ಪಾವಾದಿಗಳನುು ಮೂರನ ೇಯದಾಗಿ ಉಪದ ೇಶಕರನುು ಇದಿಾದಾಾನ . ಆ ಮೇಲ  ಮಹತ್ಾಾಯಗ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತುಯನುು 
ನಾನಾ ಗ ೂೇಗಗಳನುು ವಾಸ್ಮಾಡುವ ವರವನೂು ಪರಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುಣವನೂು ಕಾಯಗಗಳನುು 
ನವಗಹಿಸುವ ಜ್ಞಾನವನುು ವಿವಿಧ ವಾಣಿಗಳನಾುಡುವ ವರವನೂು ಅವರವರಗ  ಕ ೂಟ್ಟಟದಾಾನ .  

ಎಫ ಸ 4:11 ಆತನು ಕ ಲ್ವರನುು ಅಪೊಸುಲ್ರನಾುಗಿಯೂ ಕ ಲ್ವರನುು ಪಾವಾದಿಗಳನಾುಗಿಯೂ ಕ ಲ್ವರನುು 
ಸೌವಾತಿಗಕರನಾುಗಿಯೂ ಕ ಲ್ವರನುು ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕರನಾುಗಿಯೂ ಉಪದ ೇಶಿಗಳನಾುಗಿಯೂ ಅನುಗಾಹಿಸ್ದನು ...  

ಅಪೊಸ್ುಲನತ ಹ ೇಗ್  ಕವಯಾನ್ಸ್ವಾಹಿಸ್ಬ ೇಕತ 

ಧ ೈಯಾದಿಿಂದ ಮ್ತ್ತು ಅಧಿಕವರದಿಿಂದ 

ತನು ಜಿೇವನದಲಿಲರುವ ಹಿಿಂಸ ಗಳ ಮತುು ಬ ದರಕ ಗಳ ನಡುವ ಯೂ, 

ಅಪೊಸುಲ್ನು ತುಿಂಬಾ ಧ ೈಯಗದಿಿಂದ ಮತುು ಅಧಿಕಾರದಿಿಂದ ಸ ೇವ  
ಮಾಡುತ್ಾುನ . 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 4:29-31 ಕತ್ಾನ ೇ, ಈಗ ನ್ಸ್ೇನತ ಅವರ 

ಬ ದರಿಸ್ತವಿಕ ಗಳನತನ ನ ಕೇಡಿ ನ್ಸ್ನನ ಪವಿತ್ರ ಸ ೇವಕನವದ ಯೇಸ್ತವಿನ 

ಹ ಸ್ರಿನ ಮ್ಕಲಕವವಗಿ ರ ಕೇಗ ಪರಿಹವರವೂ ಸ್ಕಚಕಕವಯಾಗಳ  

ಅದತುತ್ಕವಯಾಗಳ  ಉಿಂಟವಗತವಿಂರ್  ನ್ಸ್ನನ ಕ ೈಚವಚತತಿುರತವಲ್ಲ ಿ

ನ್ಸ್ನನ ದವಸ್ರತ ನ್ಸ್ನನ ವವಕಯವನತನ ಧ ೈಯಾದಿಿಂದ ಹ ೇಳುವ ಹವಗ್  
ಅನತಗರಹಿಸ್ತ ಅಿಂದರತ. ಹಿೇಗ್  ಪ್ವರರ್ಾನ  ಮವಡಿದ ಮೇಲ  ಅವರತ 
ಕಕಡಿದಾ ಸ್ಾಳವು ನಡತಗಿತ್ತ, ಅವರ ಲಿರತ ಪವಿರ್ವರತ್ಮಭರಿತ್ರವಗಿ 

ದ ೇವರ ವವಕಯವನತನ ಧ ೈಯಾದಿಿಂದ ಹ ೇಳುವವರವದರತ. 

ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯಲಿಲ, ಪವಿತಾವಚನಗಳನುು ಮುಖಯವಾಗಿ 

ಪಾವಾದಿಗಳಳ ಬರ ದಿದಾಾರ . ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯನುು ಮುಖಯವಾಗಿ 

ಅಪೊಸುಲ್ರು ಬರ ದಿದಾಾರ . ಸಭ ಯ ಯುಗದಲಿಲ, ಪಾವಾದಿಗಳ ಬದಲ್ು 
ಅಪೊಸುಲ್ರು ಹ ಚಿಚನ ಅಧಿಕಾರದಿಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ಾುರ  ಮತುು 
ಸ ೇವ ಮಾಡುತ್ಾುರ . 

ಪರಕಟ್ನ ಯ-ತಿಳಿವಳಿಕ ಯಿಂದಿಗ್  

ಅಪೊಸುಲ್ನು ಪಾಕಟ್ನ ಯ-ತಿಳಿವಳಿಕ ಯಿಿಂದ ಮತುು ದ ೇವರ ವಾಕಯದ 

ಸತಯಗಳನುು ಅರ್ಗಮಾಡಿಕ ೂಳಳುವುದರ ೂಿಂದಿಗ  ಸ ೇವ  ಮಾಡುತ್ಾುನ . 
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ಗಲವತ್ಯ 1:11 ಸ್ಹ ಕೇದರರ ೇ ನವನತ ಸವರಿದ ಸ್ತವವರ್ ಾಯಿಂತ್ಕ 

ಮ್ನತಷ್ಯ ಕಲಪನ ಯಲಿವ ಿಂದತ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತರ್ ುೇನ . 

ಎಫ ಸ್ 3:5 ಆ ಮ್ಮ್ಾವು ಈ ಕವಲದಲ್ಲಿ ದ ೇವರ ಪರಿಶತದ ಿ

ಅಪೊಸ್ುಲರಿಗಕ ಪರವವದಿಗಳಿಗಕ ಪವಿರ್ವರತ್ಮನ್ಸ್ಿಂದ ತಿಳಿಸ್ಲಫಟ್ಿಿಂರ್  
ಬ ೇರ  ಕವಲಗಳಲ್ಲಿದಾ ಜನರಿಗ್  ತಿಳಿಸ್ಲಪಡಲ್ಲಲಿ ... 

ಸ ೇವ ಯ ಎಲ ಿವರಗಳಲ್ಲ ಿ

ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಯಲಿಲರುವ ಎಲ್ಲರಿಂತ್ ಯೇ ಅಪೊಸುಲ್ನು ತನು 
ಸ ೇವ ಗ  ಕರ ಯಲ್ಾಟ್ಟಟರುತ್ಾುನ . ಆದಾಗೂಯ, ಅಪೊಸುಲ್ನಾಗಿರುವ ತನು 
ಸ ೇವ ಯ ವರವು ಗುರುತಿಸಲ್ಾಡುವವರ ಗ  ಮತುು ಅವನ ಸಾಳಿೇಯ 

ಸಭ ಯಿಿಂದ ಅಪೊಸುಲ್ನ ಕ ಲ್ಸವನುು ಮಾಡಲ್ು ಕಳಳಹಿಸಲ್ಾಟ್ಟ ಆ 

ಕಾಯಗವನುು ನವಗಹಿಸಲ್ು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸುವ ತನಕ ಅವನು 
ಬ ಳ ಯಬ ೇಕು ಮತುು ಪಾಬುದಧನಾಗಬ ೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲಿಲ, ಅವನು 
ಸುವಾತಿಗಕ, ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕ, ಬ ೂೇಧಕ ಅರ್ವಾ ಪಾವಾದಿ ಇವುಗಳಲಿಲ 
ಯಾವುದಾದರೂ ಒಿಂದರಲಿಲ ಅರ್ವಾ ಈ ಎಲಾಲ ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳಲಿಲ 
ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುತ್ಾುನ . 

ಅವನ ಅಪೊಸ ೂುೇಲಿಕ ಸ ೇವ ಯು ಪ್ಾಾರಿಂಭವಾದ ನಿಂತರ, 

ಅಪೊಸುಲ್ನ ಕತಗವಯವಾದ ಅವನ ಕಾಯಗಗಳಿಗ  ಹ ಚುಚವರಯಾಗಿ 

ಸುವಾತಿಗಕನ, ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕನ, ಬ ೂೇಧಕನ ಅರ್ವಾ ಪಾವಾದಿಯ 

ಕ ಲ್ಸವನುು ಸಹ ಅವನು ಮುಿಂದುವರಸುತ್ಾುನ . 

ಉದವಹರಣ ಗ್  

ಅಪೊಸುಲ್ನು ದ ೇವರ ೂಿಂದಿಗ  ಆಳವಾದ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಿಂಬಿಂಧವನುು 
ಉಳು ವಯಕ್ತುಗ  ಉದಾಹರಣ ಯಾಗಿದಾಾನ . ಪ್ೌಲ್ನು ಯೇಸುವನುು 
ನ ೂೇಡಿದ ಾೇನ ಿಂದು ಹ ೇಳಿದಾಾನ . ಅವನು ದ ೇವರ ೂಿಂದಿಗ  ಆಳವಾದ 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಿಂಬಿಂಧದಲಿಲ ನಡ ಯುತ್ಾುನ  ಮತುು ಎಲಾಲ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿಗ  
ನರಿಂತರವಾಗಿ ಮಾದರಯಾಗಿರುತ್ಾುನ . 

1 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 9:1 ನವನತ ಸ್ಾತ್ಿಂತ್ರನಲಿವ ೇ. ಅಪೊಸ್ುನಲಿವ ೇ ನಮ್ಮ 
ಕತ್ಾನವದ ಯೇಸ್ತವನತನ ಕಿಂಡವನಲಿವ ೇ. ನವನತ ಕತ್ಾನ 

ಸ ೇವ ಯಲ್ಲಿ ಮವಡಿದ ಕ ಲಸ್ದ ಫಲವು ನ್ಸ್ೇವ ೇ ಅಲಿವ ೇ. 

1 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 11:1 ನವನತ ಕ್ರರಸ್ುನನತನ ಅನತಸ್ರಿಸ್ತವಿಂರ್ ಯೇ ನ್ಸ್ೇವು 
ನನನನತನ ಅನತಸ್ರಿಸ್ತವವರವಗಿರಿ. 

2 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 6:3-10 ನ್ಸ್ಿಂದ ಗ್  ಅವಕವಶಕ ಕಡದ ೇ ಎಲವಿ 

ಸ್ಿಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ದ ೇವರ ಸ ೇವಕರ ಿಂದತ ನಮ್ಮನತನ ಸ್ಮ್ಮತ್ರವಗ 
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ಮವಡಿಕ ಕಳುಳರ್ ುೇವ . ನವವು ಸ್ಿಂಕಟ್ದಲ್ಲಿಯಕ ಕ ಕರರ್ ಗಳಲ್ಲಿಯಕ 

ಇಕೂಟ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯಕ ಪ್ ಟ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯಕ ಸ ರ ಮ್ನ ಗಳಲ್ಲಿಯಕ 

ಕಲಹಗಳಲ್ಲಿಯಕ ಕಷ್ಿವವದ ಕ ಲಸ್ಗಳಲ್ಲಿಯಕ ನ್ಸ್ದ ಾಗ್ ೇಡತಗಳಲ್ಲಿಯಕ 

ಉಪವವಸ್ದಲ್ಲಿಯಕ ಬಹತ ರ್ವಳ ಮಯನತನ ರ್ ಕೇರಿಸ್ತರ್ ುೇವ . 
ಶತದಾಮ್ನಸ್ತ್ ಜ್ಞವನದಿೇರ್ಾಶ್ವಿಂತಿ ದಯ ಪವಿರ್ವರತ್ಮ. ಕಪಟ್ವಿಲದಿ 

ಪಿರತಿ ಸ್ತ್ಯವವಕಯ ದ ೇವರ ಮ್ಹತ್ಾ ಇವುಗಳಿಿಂದ ಕಕಡಿದವರವಗಿದ ಾೇವ . 
ಎಡಬಲಗ್ ೈಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಸ್ೇತಿಯಿಂಬ ಆಯತಧಗಳನತನ ಧರಿಸಿಕ ಕಿಂಡವರಕ 

ಮವನ ಅವಮವನ ಕ್ರೇತಿಾ ಅಪಕ್ರೇತಿಾಗಳನತನ ಹ ಕಿಂದಿದವರಕ 

ಆಗಿದ ಾೇವ . ಮೊೇಸ್ಗ್ವರರ ನ್ಸ್ಸಿಕ ಕಿಂಡರಕ ಸ್ತ್ಯವಿಂತ್ರಕ, 

ಅಜ್ಞವತ್ರ ನ್ಸ್ಸಿಕ ಕಿಂಡರಕ ವಿಜ್ಞವತ್ರಕ ಸವಯತವವರವಗಿ 

ರ್ ಕೇರಿದರಕ ಬದತಕತವವರಕ ಆಗಿದ ಾೇವ . ಶಕ್ ಹ ಕಿಂದತವವ 

ರವಗಿದಾರಕ ಕ ಕಲಿಲಪಡದವರಕ, ದತುಃಖಪಡತವವರವಗಿದಾರಕ 

ಯವವವಗಲಕ ಸ್ಿಂರ್ ಕೇಷ್ಪಡತವವರಕ ಬಡವರವಗಿದಾರಕ 

ಅನ ೇಕರಿಗ್  ಐಶಾಯಾವನತನಿಂಟ್ತ ಮವಡತವವರಕ ಏನಕ 

ಇಲಿದವರವಗಿದಾರಕ ಎಲವಿ ಇದಾವರಕ ಆಗಿದ ಾೇವ . 

ತ್ಿಂದ ಯ ಸ್ಿಂಬಿಂಧದಲ್ಲ ಿ

ಅಪೊಸುಲ್ನು ತನು ಅಪೊಸ ೂುೇಲಿಕ ಸ ೇವ ಯನುು ಪಡ ದುಕ ೂಿಂಡಾಗ 

ತ್ಾನು ಸ ೇವ  ಮಾಡುವವರ ೂಿಂದಿಗ  ತಿಂದ  ರೇತಿಯ ವಿಶ್ ೇಷ್ವಾದ 

ಸಿಂಬಿಂಧ ಉಳುವನಾಗಿರುತ್ಾುನ . ಅವನು ಐದು ವಿಧವಾದ 

ಸ ೇವ ಯಲಿಲ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುತಿುರುವ ಇತರರ ೂಿಂದಿಗ  ಮತುು ಈ 

ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಗಳಲಿಲರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ  ಿಂದಿಗ  ನಕಟ್ 

ಸಿಂಬಿಂಧವನುು ಹ ೂಿಂದಿರುತ್ಾುರ  ಮತುು ಅವರಿಂದ ಗೌರವವನುು 
ಪಡ ದುಕ ೂಳಳುತ್ಾುನ . 

ಅಪೊಸುಲ್ನು ಪಿಾೇತಿಯುಳು ತಿಂದ ಯಿಂರ್ ಹೃದಯ 

ಉಳುವನಾಗಿರುತ್ಾುನ . ಅವನು ಸಭ ಗಳಲಿಲರುವ ಹಿರಯರನುು ಮತುು 
ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳನುು ಪಿಾೇತಿಸುತ್ಾುರ , ಪೊೇಷಿಸುತ್ಾುರ , 
ಪೊಾೇತ್ಾುಹಿಸುತ್ಾುರ , ಬುದಿಧಹ ೇಳಳತ್ಾುರ , ಆಡಳಿತ ಮಾಡುತ್ಾುರ  
ಮತುು ಎಚಚರಸುತ್ಾುರ . ಅವರು ಹ ೂೇಗಬ ೇಕಾದ ದಾರಗ  ತಕಾಿಂತ್  
ಅವನು ಸೌಮಯವಾಗಿ ಮಾಗಗದಶಗನ ಮಾಡುತ್ಾುನ . ಅವನ 

ಸಿಂಬಿಂಧವು ತನು ಸವಿಂತ ಕುಟ್ುಿಂಬದ ಪಾತಿಯಬಬ ಸದಸಯರ ಬಗ  ೆ
ಗಾಢವಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಪಿಾೇತಿಯುಳು ತಿಂದ ಯ ಸಿಂಬಿಂಧಿಂತ್  
ಇರುತುದ . ನಮಮ ಪಿಾೇತಿಯ ಪರಲ ೂೇಕದ ತಿಂದ ಯ ನಜವಾದ 

ಸವರೂಪದ ಪಾಕಟ್ಣ ಯನುು, ಅವನು ಸ ೇವ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲರಗೂ 

ಅವನ ಜಿೇವನವು ತ್ ೂೇರಸ್ಕ ೂಡುತುದ . 
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I ಕ ಕರಿಿಂರ್ 4:14-17 ನ್ಸ್ಮ್ಮನತನ ನವಚಿಕ ಪಡಿಸ್ತವದಕವೂಗಿ ಬರ ಯದ  
ನನನ ಮ್ಕೂಳ ಿಂದತ ಭವವಿಸಿ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ಬತದಿಾ ಹ ೇಳುವದಕವೂಗಿಯೇ ಈ 

ಮವತ್ತಗಳನತನ ಬರ ದಿದ ಾೇನ . ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ಕ್ರರಸ್ುನಲ್ಲಿ ಉಪ್ವಧಯಯರತ 
ಸವವಿರವರತ ಮ್ಿಂದಿ ಇದಾರಕ ತ್ಿಂದ ಗಳು ಬಹತ ಮ್ಿಂದಿ ಇಲ ಿನವನ ೇ 
ನ್ಸ್ಮ್ಮನತನ ಸ್ತವವರ್ ಾಯ ಮ್ಕಲಕ ಕ್ರರಸ್ು ಯೇಸ್ತವಿನಲ್ಲ ಿ ಪಡ ದ ನತ. 
ಆದದರಿಿಂದ ನನನನತನ ಅನತಸ್ರಿಸ್ಬ ೇಕ ಿಂದತ ನ್ಸ್ಮ್ಮನತನ 
ಬ ೇಡಿಕ ಕಳುಳರ್ ುೇನ . ಈ ನ್ಸ್ಮತ್ುದಿಿಂದ ಕತ್ಾನಲ್ಲಿ ನನನ ಮ್ಗನವದ 

ತಿಮೊಥ ಯನನತನ ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಬಳಿಗ್  ಕಳುಹಿಸಿಕ ಕಟ್ಟಿದ ಾೇನ . ಅವನತ ನನಗ್  
ಪಿರಯನಕ ನಿಂಬ್ಲಗಸ್ುನಕ ಆಗಿದವಾನ . ಅವನತ ಕ್ರರಸ್ುನ ಸ ೇವ ಯಲ್ಲಿರತವ 

ನನನ ನಡವವಳಿಯನತನ ಅಿಂದರ  ನವನತ ಎಲ ಿಲ್ಲಿಯಕ ಪರತಿಯಿಂದತ 
ಸ್ಭ ಯಲ್ಲಿಯಕ ಬ ಕೇಧಿಸ್ತವ ಕರಮ್ವನತನ ನ್ಸ್ಮ್ಮ ನ ನಪಿಗ್  ತ್ರತವನತ. 

ಫಿಲ್ಲಪಿಪ 2:22 ತಿಮೊಥ ಯನ ಗತಣವನತನ ನ್ಸ್ೇವು ನ ಕೇಡಿ 

ತಿಳುಕ ಕಿಂಡಿದಿಾೇರಿ; ಮ್ಗನತ ತ್ಿಂದ ಗ್  ಹ ೇಗ್ ಕೇ ಹವಗ್ ಯೇ ಅವನತ 
ನನನ ಜ ಕರ್ ಯಲ್ಲಿ ಸ್ತವವರ್ವಾಪರಚವರಕವೂಗಿ ಕಷ್ಿಪಟ್ತಿ 
ಕ ಲಸ್ನಡಿಸಿದನ ಿಂಬದತ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ಗ್ ಕತ್ತುಿಂಟ್ತ. 

1 ಥ ಸ್ಲ ಕನ್ಸ್ೇಕ 2:6-12 ಇದಲಿದ  ನವವು ಕ್ರರಸ್ುನ 

ಅಪೊೇಸ್ುಲರವಗಿರತವದರಿಿಂದ ನಮ್ಗ್  ಗ್ೌರವವನತನ ಕ ಕಡಬ ೇಕ ಿಂದತ 
ಹ ೇಳಬಹತದವಗಿದಾರಕ ಮ್ನತಷ್ಯರಿಿಂದ ಬರತವ ಮವನವನತನ 
ನ್ಸ್ಮಮಿಂದವಗಲ್ಲ ಇತ್ರರಿಂದವಗಲ್ಲ ಹ ಕಿಂದಲಪ್ ೇಕ್ಷಿಸ್ತವವರವಗಿಲಿ. 
ರ್ವಯಿಯಕ ತ್ನನ ಮ್ಕೂಳನತನ ಪೊೇಷಸ್ತರ್ವುಳ  ೇ ಎಿಂಬಿಂರ್  ನವವು 
ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಮ್ಧಯದಲ್ಲ ಿ ವವತ್್ಲಯದಿಿಂದ ನಡಕ ಕಿಂಡಿದ ಾೇವ . ನ್ಸ್ೇವು ನಮ್ಗ್  
ಅತಿ ಪಿರಯರವದ ಕವರಣ ನವವು ನ್ಸ್ಮ್ಮಲ್ಲ ಿ ಮ್ಮ್ರ್ ಯತಳಳವರವಗಿ 

ದ ೇವರ ಸ್ತವವರ್ ಾಯನತನ ಹ ೇಳುವದಕ ೂ ಮವತ್ರವಲಿದ  
ನ್ಸ್ಮ್ಗ್ ಕೇಸ್ೂರ ಪ್ವರಣವನ ನೇ ಕ ಕಡತವದಕ ೂ ಸ್ಿಂರ್ ಕೇಷಸ್ತವವ 

ರವದ ವು. ಸ್ಹ ಕೇದರರ ೇ, ನವವು ನ್ಸ್ಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯವರ ಮೇಲ ಯಕ 

ಭವರಹವಕಬವರದ ಿಂದತ ಹಗಲ್ಲರತಳು ದತಡಿದತ ಜೇವನ 

ಮವಡಿಕ ಕಳುಳರ್ವು ದ ೇವರ ಸ್ತವವರ್ ಾಯನತನ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ಸವರಿದ ವು. ಆ 

ನಮ್ಮ ಕಷ್ಿವೂ ಪರಯವಸ್ವೂ ನ್ಸ್ಮ್ಮ ನ ನಪಿನಲ್ಲಿರತವದಷ ಿ. 
ನಿಂಬತವವರವದ ನ್ಸ್ಮ್ಮ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನವವು ಎಷ ಕಿೇ ಶತದಿರವಗಿಯಕ 

ನ್ಸ್ೇತಿವಿಂತ್ರವಗಿಯಕ ನ್ಸ್ದ ಕೇಾಷಗಳವಗಿಯಕ ನಡ ದತಕ ಕಿಂಡ  
ವ ಿಂಬದಕ ೂ ನ್ಸ್ೇವ ೇ ಸವಕ್ಷಿಗಳು. ದ ೇವರಕ ಸವಕ್ಷಿ. ತ್ಿಂದ ಯತ ತ್ನನ 
ಮ್ಕೂಳಿಗ್  ಹ ೇಗ್ ಕೇ ಹವಗ್ ಯೇ ನವವು ನ್ಸ್ಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರತಿಯಬಬನ್ಸ್ಗ್  ಬತದಿ ಿ

ಹ ೇಳುರ್ವು, ಧ ೈಯಾಪಡಿಸ್ತರ್ವು ತ್ನನ ರವಜಯ ಪರಭವವಗಳಲ್ಲ ಿ

ಪ್ವಲತಗ್ವರರವಗತವದಕ ೂ ಕರ ಯತವ ದ ೇವರಿಗ್  ಯೇಗಯರವಗಿ ನ್ಸ್ೇವು 
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ನಡ ಯಬ ೇಕ ಿಂದತ ಖಿಂಡಿತ್ವವಗಿ ಹ ೇಳುರ್ವು ಇದ ಾವ ಿಂಬತದತ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್ ೇ 
ತಿಳಿದಿದ . 

ಸ್ಕಚಕಕವಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ತ್ತು ಅದತುತ್ಕವಯಾಗಳಲ್ಲಿ 

ಅಪೊಸುಲ್ನ ಸ ೇವ ಯಲಿಲ ದ ೂಡಡ ಸೂಚಕಕಾಯಗಗಳಳ ಮತುು 
ಮಹತ್ಾಾಯಗಗಳಳ ಮತುು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಅದುುತಗಳಳ 
ನರಿಂತರವಾಗಿ ತ್ ೂೇರಬರುತುವ . 

ರ ಕೇಮವಪುರ 15:17-19 ದ ೇವರ ಸ ೇವ ಯಲ್ಲ ಿ

ಹ ಕಗಳಿಕ ಕಳುಳವದಕ ೂ ಕ್ರರಸ್ು ಯೇಸ್ತವಿನಲ್ಲ ಿ ನನಗ್  ಕವರಣವುಿಂಟ್ತ 
ಕ್ರರಸ್ುನತ ಅನಯಜನಗಳನತನ ತ್ನಗ್  ಅಧಿೇನಮವಡಿಕ ಕಳುಳವದಕವೂಗಿ 

ನನನ ಕ ೈಯಿಿಂದ ಮವತಿನಲ್ಲಯಿಕ ಕ್ರರಯಯಲ್ಲಿಯಕ ಸ್ಕಚಕಕವಯಾ 

ಅಧತಬತ್ಕವಯಾಗಳ ಬಲದಿಿಂದಲಕ ಪವಿರ್ವರತ್ಮನ ಬಲದಿಿಂದಲಕ 

ಮವಡಿಸಿ ಕವಯಾಗಳನ ನೇ ಹ ಕತ್ತ ಬ ೇರ  ಯವವ ಕವಯಾಗಳನಕನ 
ಹ ೇಳುವದಕ ೂ ನನಗ್  ಧ ೈಯಾ ಸವಲದತ. ನವನತ ಯರಕಸ್ಲ ೇಮ್ 
ಮೊದಲತಗ್ ಕಿಂಡತ ಇಲತಿರಿಕ ಸಿೇಮಯ ಪಯವಾಿಂತ್ರಕಕೂ ಸ್ತತಿು 
ಕ್ರರಸ್ುನ ಸ್ತವವರ್ ಾಯ ಸವರ ಕೇಣವನತನ ನ ರವ ೇರಿಸಿದ ಾೇನ . 

2 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 12:12 ನವನತ ಹಿಿಂಸ ಯನತನ ಸಿಾರಚಿತ್ುದಿಿಂದ 

ರ್ವಳಿಕ ಕಳುಳವದರಲ್ಲಿಯಕ ಸ್ಕಚಕಕವಯಾಗಳನಕನ ಅದತಬತ್ಗಳನಕನ 
ಮ್ಹರ್ವೂಯಾಗಳನಕನ ನಡಿಸಿದಾರಲ್ಲಿಯಕ ಅಪೊಸ್ುಲನ್ಸ್ಗ್  ಇರತ್ಕೂ 
ಲಕ್ಷಣಗಳು ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಮ್ಧಯದಲ್ಲಿ ರ್ ಕೇರಿದವು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:42-43 ಇವರತ ಅಪೊಸ್ುಲರ 

ಬ ಕೇಧನ ಯನತನ ಕ ೇಳುವದರಲ್ಲಿಯಕ ಸ್ಹ ಕೇದರರ 

ಅನ ಕಯೇನಯರ್ ಯಲ್ಲಿಯಕ ರ ಕಟ್ಟಿಮ್ತರಿಯತವದರಲ್ಲಿಯಕ ಪ್ವರರ್ಾನ  
ಗಳಲ್ಲಿಯಕ ನ್ಸ್ರತ್ರವಗಿದಾರತ. ಎಲಿರಿಗಕ ಭಯ ಉಿಂಟವಯಿತ್ತ; 
ಇದಲಿದ  ಅನ ೇಕ ಅದತುತ್ಕವಯಾಗಳ  ಸ್ಕಚಕಕವಯಾಗಳ  

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕ ೈಯಿಿಂದ ನಡ ದವು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 5:12 ಇದಲಿದ  ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕ ೈಯಿಿಂದ 

ಅನ ೇಕ ಸ್ಕಚಕಕವಯಾಗಳ  ಅದತುತ್ಕವಯಾಗಳ  ಜನರಲ್ಲ ಿ

ನಡ ಯತರ್ವು ಇದಾವು.  

ದಿೇನರ್ ಯ ಆತ್ಮ 

ದಿೇನತ್ ಯ ಆತಮವು ಅಪೊಸುಲ್ನ ಸವಭಾವವನುು ತ್ ೂೇರಸುತುದ . 
ಅವನ ಸ ೇವ ಯು ಸವಾಗಧಿಕಾರಯಾಗಿ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುವವನಿಂತ್  
ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
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2 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 1:24 ನವವು ನಿಂಬ್ಲಕ ಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯಕ ನ್ಸ್ಮ್ಮ 
ಮೇಲ  ದ ಕರ ತ್ನಮವಡತವವರ ಿಂದತ ನನನ ರ್ವತ್ಪಯಾವಲಿ. ನ್ಸ್ಮ್ಮ 
ಸ್ಿಂರ್ ಕೇಷ್ಕ ೂ ನವವು ಸ್ಹವಯಕರವಗಿದ ಾೇವ . ನಿಂಬ್ಲಕ ಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಿ

ದೃಢವವಗಿ ನ್ಸ್ಿಂತಿದಿಾೇರಿ. 

ಅವನು ಕುರಗಳ ಮೇಲ  ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ 

ತಿಂದ ಯಾಗಿರುವನು, ಆ ಜನರ ೂಿಂದಿಗ  ಆತಮನಲಿಲ ತ್ಾಳ ಮಯಿಿಂದ 

ಮತುು ಎಚಚರಕ ಯಿಿಂದ ಸಾಾಪಿಸ್ರುವ ಸಿಂಬಿಂಧದಲಿಲ ಸ ೇವ  
ಮಾಡುತ್ಾುನ . 

1 ಪ್ ೇತ್ರ 5:2 ನ್ಸ್ಮ್ಮಲ್ಲಿರತವ ದ ೇವರ ಮ್ಿಂದ ಯನತನ ಕವಯಿರಿ. 

ಬಲವರ್ವೂರದಿಿಂದಲಿ ದ ೇವರ ಚಿತ್ುದ ಪರಕವರ ಇಷ್ಿಪೂವಾಕವವಗಿಯಕ 

ನ್ಸ್ೇಚವವದ ದರವವಯಶ್ ಯಿಿಂದಲಿ ... 

ಅಪೊಸುಲ್ನನುು ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಿಂಪಾದಾಯಿಕವಾದ ಸಕಾಗರದ 

ಗ ೂೇಪುರದ (ಪಿರಮಿಡ್್ನ) ಮೇಲಿದಲಿಲದಾನ ಿಂದು ತಪ್ಾಾಗಿ 

ಭಾವಿಸಲಾಗಿದ . ಅವನ ಕ ೈಕ ಳಗಿರುವವರನುು ಅಧಿಕಾರದಿಿಂದ 

ನಡ ಸುವ ಉನುತ ದಜ ಗಯ ಅಧಿಕಾರಯಿಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದ . 

ಬದಲಾಗಿ, ಅಪೊಸುಲ್ನ ಸ ೇವ ಯನುು ನಾವು ಕ ಳಮಟ್ಟದಲಿಲರು 
ವವನಿಂತ್  ಕಾಣುತ್ ುೇವ . ಅವನು ಪಾವಾದಿಯಿಂದಿಗ  ಅಸ್ುವಾರವನುು 
ಹಾಕುವವನಾಗಿದಾಾನ . ಅವನು ಶ್ ಾೇಷ್ಠ ಪಾಕಟ್ಣ ಯಿಿಂದ ಮತುು ಆತಿಮಕ 

ಅಧಿಕಾರದಿಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ಾುನ  ಮತುು ಸ ೇವ ಮಾಡುತ್ಾುನ . 
ಆದರ  ಈ ಅಧಿಕಾರವು ಯಾವಾಗಲ್ೂ ತನುನುು ತ್ಾನ ೇ 
ತಗಿೆಸ್ಕ ೂಿಂಡವನ ಮತುು ಸ ೇವಕನಾದವನ ಹೃದಯದಿಿಂದ ಬರುತುದ . 

ಅಪೊಸುಲ್ನ ಸ ೇವ ಯು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕ ಳಗಿನವರ ಗ  ಇರುವ 

ಸ ೇವ ಯಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅದು ಕ ಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲಿನವರ ಗ  ಇರುವ 

ಸ ೇವ ಯಾಗಿದ . ಸಭ ಯ ಆಡಳಿತದಲಿಲರುವ ಅವನ ಅಧಿಕಾರವನುು 
ಮತುು ಕಾಯಗಭಾರವನುು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಅವನ ಬಿರುದುನಿಂದಲ್ಲ 
ಆದರ  ಕ್ತಾಸುನ ದ ೇಹದ ೂಳಗಿರುವ ಅವನ ಕಾಯಗದಿಿಂದಾಗಿ 

ಗುರುತಿಸುತ್ಾುರ . 

ಸ ೇವಕರವಗಿ 

ಆದಯ ಅಪೊಸುಲ್ರು ತಮಮನುು ಸ ೇವಕರು ಎಿಂದು ಹ ೇಳಿಕ ೂಿಂಡರು. 

 ಪ್ೌಲ್ನು 

ತಿೇತ್ 1:1 ದ ೇವರ ದವಸ್ನಕ ಯೇಸ್ತ ಕ್ರರಸ್ುನ ಅಪೊಸ್ುಲನಕ 

ಆಗಿರತವ ಪ್ೌಲನತ ... 
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ರ ಕೇಮವಪುರ 1:1 ಯೇಸ್ತ ಕ್ರರಸ್ುನ ದವಸ್ನಕ 

ಅಪೊಸ್ುಲನವಗತವದಕ ೂ ಕರ ಯಲಪಟ್ಿವನಕ ದ ೇವರ ಸ್ತವವರ್ ಾಯನತನ 
ಸವರತವದಕ ೂ ನ ೇಮಸ್ಲಪಟ್ಿವನಕ ಆಗಿರತವ ಪ್ೌಲನತ ... 

 ಪ್ೌಲ್ನು ಮತುು ತಿಮೊಥ ಯನು 

ಫಿಲ್ಲಪಿಪ 1:1 ಕ್ರರಸ್ು ಯೇಸ್ತವಿನ ದವಸ್ರವದ ಪ್ೌಲ ತಿಮೊಥ ಯರತ 
ಫಿಲ್ಲಪಿಪಯಲ್ಲಿ ಕ್ರರಸ್ು ಯೇಸ್ತವಿನ ಮ್ಕಲಕ ದ ೇವ 

ಜನರವಗಿರತವವರ ಲಿರಿಗಕ ಅವರಲ್ಲಿರತವ ಸ್ಭವಧಯಕ್ಷರಿಗಕ 

ಸ್ಭವಸ ೇವಕರಿಗಕ ಬರ ಯತವದ ೇನಿಂದರ  ... 

 ಯಾಕ ೂೇಬನು 

ಯವಕ ಕೇಬ 1:1 ದ ೇವರಿಗಕ ಕತ್ಾನವದ ಯೇಸ್ತ ಕ್ರರಸ್ುನ್ಸ್ಗಕ 

ದವಸ್ನವಗಿರತವ ಯವಕ ಕೇಬನತ ಅನಯದ ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚದರಿರತವ 

ಇಸವರಯೇಲ ಹನ ನರಡತ ಕತಲದವರಿಗ್  ಬರ ಯತವದತ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  
ಶತಭವವಗಲ್ಲ. 

 ಪ್ ೇತಾನು 

2 ಪ್ ೇತ್ರ 1:1 ಯೇಸ್ತ ಕ್ರರಸ್ುನ ದವಸ್ನಕ ಅಪೊಸ್ುಲನಕ ಆಗಿರತವ 

ಸಿಮಯೇನ ಪ್ ೇತ್ರನತ ನಮ್ಮ ಮ್ತ್ತು ರಕ್ಷಕನವದ ಯೇಸ್ತ ಕ್ರರಸ್ುನ 

ನ್ಸ್ೇತಿಯಿಿಂದ ನಮೊಮಿಂದಿಗ್  ಅಮ್ಕಲಯವವದ ನಿಂಬ್ಲಕ ಯನತನ 
ಹ ಕಿಂದಿದವರಿಗ್  ಬರ ಯತವದ ೇನಿಂದರ  ... 

 ಯೇಹಾನನು 

ಪರಕಟ್ನ  1:1 ಯೇಸ್ತ ಕ್ರರಸ್ುನ ಪರಕಟ್ನ ಯತ ಆತ್ನತ ಬ ೇಗನ  
ಸ್ಿಂಭವಿಸ್ಬ ೇಕವಗಿರತವ ಸ್ಿಂಗತಿಗಳನತನ ತ್ನನ ದವಸ್ರಿಗ್  
ರ್ ಕೇರಿಸ್ತವದಕವೂಗಿ ದ ೇವರಿಿಂದ ಈ ಪರಕಟ್ನ ಯನತನ ಹ ಕಿಂದಿದನತ. 
ಇದಲಿದ  ಆತ್ನತ ತ್ನನ ದಕತ್ರನತನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನ ಮ್ಕಲಕ ಆ 

ಸ್ಿಂಗತಿಗಳನತನ ತ್ನನ ದವಸ್ನವದ ಯೇಹವನನ್ಸ್ಗ್  ಸ್ಕಚಿಸಿದನತ. 

ಕ್ತಾಸುನ ದ ೇಹದಲಿಲ ಅಹಿಂಕಾರಕ ಾ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಕ ಲ್ವು 
ಕಾಯಗಗಳನುು ಪೂರ ೈಸಲ್ು ದ ೇವರು ವಯಕ್ತುಯನುು ಬಳಸುತ್ಾುನ , 
ಆದರ  ಆ ವಯಕ್ತುಯು ಎಿಂದಿಗೂ ಹ ಮಮಯಿಿಂದ ನಡ ಯುವುದಿಲ್ಲ. 

ಅಪೊಸ್ುಲನ ಅಧಿಕವರ 

ಅಪೊಸುಲ್ನು ತಿಂದ ಯ ಅಧಿಕಾರದಿಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ಾುನ , ಆದರೂ 

ಅವನು ಸಹ ಅಧಿಕಾರದಡಿಯಲಿಲರುವ ಮನುಷ್ಯನು ಆಗಿದಾಾನ . 
ನಜವಾಗಿಯೂ ದ ೇವರ ಅಧಿಕಾರದಿಿಂದ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲ ಏಕ ೈಕ 
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ವಯಕ್ತುಯು ಯಾರ ಿಂದರ  ಅಧಿಕಾರದಡಿಯಲಿಲರುವ ಮತುು 
ಇತರರ ೂಿಂದಿಗ  ಸರಯಾದ ಸಿಂಬಿಂಧವನುು ಹ ೂಿಂದಿರುವ ವಯಕ್ತು 
ಆಗಿರುತ್ಾುನ . ಅವನನುು ಕಳಳಹಿಸ್ದ ಇತರ ಅಪೊಸುಲ್ರಗ  ಮತುು 
ಹಿರಯರಗ  ಅವನು ಲ ಕಾ ಕ ೂಡವವನಾಗಿರುತ್ಾುನ . 

ಮ್ರ್ವುಯ 8:9,10 ನವನತ ಸ್ಹ ಮ್ರ್ ಕುಬಬರ ಕ ೈಕ ಳಗಿರತವವನತ. 
ನನನ ಕ ೈಕ ಳಗ್  ಸಿಪ್ವಯಿಗಳಿದವಾರ  ನವನತ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬಬನ್ಸ್ಗ್  ಹ ಕೇಗತ 
ಎಿಂದತ ಹ ೇಳಿದರ  ಹ ಕೇಗತರ್ವುನ . ಮ್ರ್ ಕುಬಬನ್ಸ್ಗ್  ಬವ ಎಿಂದತ 
ಹ ೇಳಿದರ  ಬರತರ್ವುನ . ನನನ ಆಳಿಗ್  ಇಿಂರ್ಥಿಂರ್ದನತನ ಮವಡತ ಎಿಂದತ 
ಹ ೇಳಿದರ  ಮವಡತರ್ವುನ  ಅಿಂದನತ.  

ಯೇಸ್ತ ಇದನತನ ಕ ೇಳಿ ಆಶಿಯಾಪಟ್ತಿ ತ್ನನ ಹಿಿಂದ  ಬರತತಿುದಾವರಿಗ್  
ನವನತ ಇಿಂಥವ ದ ಕಡಡ ನಿಂಬ್ಲಕ ಯನತನ ಇಸವರಯೇಲ್ ಜನರಲ್ಲಿಯಕ 

ಕವಣಲ್ಲಲಿವ ಿಂದತ ನತಮ್ಗ್  ಸ್ತ್ಯವವಗಿ ಹ ೇಳುರ್ ುೇನ .  

ಪ್ ೇತಾ ಮತುು ಪ್ೌಲ್ನ ಸ ೇವ ಯಲಿಲ ಅಪೊಸುಲ್ರ ಅಧಿಕಾರವನುು 
ಸರಯಾಗಿ ಬಳಸ್ದ ಉದಾಹರಣ ಗಳನುು ನಾವು ನ ೂೇಡುತ್ ುೇವ . 
ಅವರು ಸವಾಗಧಿಕಾರಯಿಂತ್  ಅಧಿಕಾರವನುು ನಡ ಸಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, 

ಅವರು ತಮಮ ಅಧಿಕಾರವನುು ಭಕ್ತುವೃದಿಧಗಾಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸ್ದರು. 

2 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 1:24 ನವವು ನಿಂಬ್ಲಕ ಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯಕ ನ್ಸ್ಮ್ಮ 
ಮೇಲ  ದ ಕರ ತ್ನಮವಡತವವರ ಿಂದತ ನನನ ರ್ವತ್ಪಯಾವಲಿ. ನ್ಸ್ಮ್ಮ 
ಸ್ಿಂರ್ ಕೇಷ್ಕ ೂ ನವವು ಸ್ಹವಯಕರವಗಿದ ಾೇವ . ನಿಂಬ್ಲಕ ಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಿ

ದೃಢವವಗಿ ನ್ಸ್ಿಂತಿದಿಾೇರಿ. 

2 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 10:8 ನಮ್ಗಿರತವ ಅಧಿಕವರವನತನ ಕತರಿತ್ತ ನವವು 
ಒಿಂದತ ವ ೇಳ  ಹ ಚವಿಗಿ ಹ ಕಗಳಿಕ ಕಿಂಡರಕ ಹವಗ್  
ಹ ಕಗಳಿಕ ಕಳುಳವದರಲ್ಲಿ ನವಚಿಕ ಪಡತವದಕ ೂ ಕವರಣವವಗತವದಿಲ.ಿ 

ಆದರ  ನ್ಸ್ಮ್ಮನತನ ಕ ಡವಿಹವಕತವದಕೂಲಿ ಕಟ್ತಿವದಕವೂಗಿಯೇ ಕತ್ಾನತ 
ಈ ಅಧಿಕವರವನತನ ನಮ್ಗ್  ಕ ಕಟ್ಿನತ ... 

ಲಕಕ 22:24-27 ಇದಲಿದ  ತ್ಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯವವನತ ಹ ಚಿಿನವನ ನ್ಸ್ಸಿ 

ಕ ಕಳುಳವವನತ ಎಿಂಬ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಳಗ್  ಚಚ ಾ ಹತಟ್ಟಿತ್ತ. ಆಗ 

ಆತ್ನತ ಅವರಿಗ್  ಅನಯದ ೇಶದ ಅರಸ್ರತ ತ್ಮ್ಮ ತ್ಮ್ಮ ಜನಗಳ 

ಮೇಲ  ದ ಕರ ತ್ನಮವಡತರ್ವುರ , ಮ್ತ್ತು ಅವರ ಮೇಲ  ಅಧಿಕವರ 

ನಡಿಸ್ತವವರತ ಧಮಾಷ್ಠರ ನ್ಸ್ಸಿಕ ಕಳುಳರ್ವುರ . ನ್ಸ್ೇವು ಹವಗಿರಬವರದತ; 
ನ್ಸ್ಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹ ಚಿಿನವನತ ಚಿಕೂವನಿಂರ್ವಗಬ ೇಕತ, ಮ್ತಖಯಸ್ಾನತ 
ಸ ೇವಕನಿಂರ್ವಗಬ ೇಕತ. ಯವವನತ ಹ ಚಿಿನವನತ? ಊಟ್ಕ ೂ 
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ಕಕತ್ವನ ಕೇ ಸ ೇವ ಮವಡತವವನ ಕೇ? ಊಟ್ಕ ೂ ಕಕತ್ವನಲಿವ ೇ. 
ಆದರ  ನವನತ ನ್ಸ್ಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ ೇವ  ಮವಡತವವನಿಂತಿದ ಾೇನ . 

ಅಪೊಸ್ುಲನ ಅಧಿಕವರದ ಉದ ಾೇಶ 

ಆಡಳಿತ್ ನಡ ಸ್ಲತ 

ಅಪೊಸುಲ್ರು ಮತುು ಹಿರಯರು ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಗಳನುು ಆಳಳವಾಗ, 

ಅವರು ಅವರನುು ಕಟ್ುಟತಿುದಾರು, ಪಾತಿಯಬಬರಗೂ ಅಗತಯವಾದ 

ಶಿಸುು, ಜವಾಬಾಾರಕ , ಸ್ಾರತ್  ಮತುು ಸಿಂರಕ್ಷಣ ಯನುು 
ಉಿಂಟ್ುಮಾಡುತಿುದಾರು. 

ಶಸ್ತುಗ್ ಕಳಿಸ್ಲತ 

ಅಪೊಸುಲ್ನು ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಗ , ಅದರ ನಾಯಕರಗ  ಮತುು 
ಅಗತಯವಿದಾರ  ಆ ಸಭ ಯ ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕರು ಅರ್ವಾ ಇತರ ಹಿರಯರು 
ಶಿಸುುಗ ೂಳಿಸದಿರುವ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿಗ  ಶಿಸುನುು ಉಿಂಟ್ುಮಾಡಲ್ು ತನು 
ಅಧಿಕಾರವನುು ಉಪಯೇಗಿಸುತ್ಾುನ . 

1 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 4:14,15,21 ನ್ಸ್ಮ್ಮನತನ ನವಚಿಕ ಪಡಿಸ್ತವದಕವೂಗಿ 

ಬರ ಯದ  ನನನ ಮ್ಕೂಳ ಿಂದತ ಭವವಿಸಿ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ಬತದಿಾ 
ಹ ೇಳುವದಕವೂಗಿಯೇ ಈ ಮವತ್ತಗಳನತನ ಬರ ದಿದ ಾೇನ . ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  
ಕ್ರರಸ್ುನಲ್ಲಿ ಉಪ್ವಧವಯಯರತ ಸವವಿರವರತ ಮ್ಿಂದಿ ಇದಾರಕ ತ್ಿಂದ ಗಳು 
ಬಹತ ಮ್ಿಂದಿ ಇಲಿ ನವನ ೇ ನ್ಸ್ಮ್ಮನತನ ಸ್ತವವರ್ ಾಯ ಮ್ಕಲಕ ಕ್ರರಸ್ು 
ಯೇಸ್ತವಿನಲ್ಲಿ ಪಡ ದ ನತ. 

ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಇಷ್ಾವ ೇನತ? ಬ ತ್ು ರ್ ಗ್ ದತಕ ಕಿಂಡತ ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಬಳಿಗ್  ಬರಲ ಕೇ? 

ಪಿರತಿಯಿಿಂದಲಕ ಸೌಮ್ಯದಿಿಂದಲಕ ಕಕಡಿದವನವಗಿ ಬರಲ ಕೇ? 

1 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 5:1-5 ನ್ಸ್ಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜವರತ್ಾವುಿಂಟ ಿಂದತ ಜನರತ 
ಸವಧವರಣವವಗಿ ಹ ೇಳುರ್ವುರ . ಒಬಬನತ ತ್ನನ ಅಪಪನ ಹ ಿಂಡತಿಯನತನ 
ಇಟ್ತಿಕ ಕಿಂಡಿದವಾನಿಂರ್  ಅಿಂರ್ ಜವರತ್ಾವು ಅನಯಜನರಲ್ಲಿಯಕ ಇಲ.ಿ 

ಹಿೇಗಿದಾರಕ ನ್ಸ್ೇವು ದತುಃಖವನತನ ರ್ ಕೇರಿಸ್ದ  ಈ ಕವಯಾ 

ಮವಡಿದವನನತನ ನ್ಸ್ಮೊಮಳಗಿಿಂದ ಬಹಿಷ್ೂರಿಸ್ದ  ಉಬ್ಲಬಕ ಕಿಂಡ ೇ 
ಇದಿಾರಲವಿ. ನವನಿಂತ್ಕ ದ ೇಹದಿಿಂದ ದಕರವವಗದಾರಕ ಆತ್ಮದಿಿಂದ 

ಹತಿುರದಲ್ಲಿದತಾ ಈ ಕವಯಾ ಮವಡಿದವನನತನ ಕತರಿತ್ತ ಆಗಲ ೇ ಹತಿುರ 

ವಿದಾವನಿಂರ್  ತಿೇಪುಾ ಮವಡಿದ ಾೇನಿಂದರ , ನ್ಸ್ೇವೂ ನನವನತ್ಮನಕ 

ಕತ್ಾನವದ ಯೇಸ್ತವಿನ ಸವಮ್ರ್ಯಾ ಸ್ಹಿತ್ ಒಟ್ತಿ ಗಕಡಿ 

ಬಿಂದಿರಲವಗಿ ಕತ್ಾನವದ ಯೇಸ್ತವಿನ ಪರತ್ಯಕ್ಷರ್ ಯ ದಿನದಲ್ಲ ಿ

ಅಿಂರ್ವನ ಆತ್ಮವು ರಕ್ಷಣ  ಹ ಕಿಂದತವದಕವೂಗಿ ಅವನ ಶರಿೇರಭವವವು 
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ನವಶವವಗಬ ೇಕ ಿಂದತ ನಮ್ಮ ಕತ್ಾನವದ ಯೇಸ್ತವಿನ ಹ ಸ್ರಿನಲ್ಲ ಿ

ಅವನನತನ ಸ ೈರ್ವನನ್ಸ್ಗ್  ಒಪಿಪಸಿಕ ಕಡಬ ೇಕ ಿಂಬದ ೇ. 

2 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 13:2-4 ನವನತ ಎರಡನ ಯ ಸವರಿ ನ್ಸ್ಮ್ಮಲ್ಲಿದವಾಗ ತಿರಿಗಿ 

ಬಿಂದರ  ನ್ಸ್ಮ್ಮನತನ ಶಕ್ಷಿಸ್ದ  ಬ್ಲಡತವದಿಲಿವ ಿಂದತ ಹ ೇಗ್  ಹ ೇಳಿದ ನ ಕೇ 
ಹವಗ್ ಯೇ ಈಗಲತ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ದಕರದಲ್ಲಿದತಾ ಪೂವಾ ಪ್ವಪಕೃತ್ಯಗಳನತನ 
ಇನಕನ ನಡಿಸ್ತವವರಿಗಕ ಮಕವೂದವರ ಲರಿಿಗಕ ಹ ೇಳುರ್ ುೇನ . ಕ್ರರಸ್ುನತ 
ನನನಲ್ಲಿ ಮವರ್ವಡತರ್ವುನ ಿಂಬತವದಕ ೂ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ಬ ೇಕವದ ಪರಮವಣವು 
ಆಗ ರ್ ಕೇರಿಬರತವದತ. ಆತ್ನತ ನ್ಸ್ಮ್ಮನತನ ಕತರಿತ್ತ ನ್ಸ್ಭಾಲನವಗಿರದ  
ಬಲವವದ ಕ ಲಸ್ಗಳನತನ ನ್ಸ್ಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡಿಸ್ತವವನವಗಿದಾನ . ಆತ್ನತ 
ಬಲಹಿೇನವವಸ ಾಯಲ್ಲದಿಾದರಿಿಂದ ಶಲತಬ ಗ್  ಹವಕಲಪಟ್ಿನತ. ನ್ಸ್ಜ 

ಆದರಕ ದ ೇವರ ಬಲದಿಿಂದ ಬದತಕತರ್ವುನ . ನವವು ಸ್ಹ ಆತ್ನ 

ಬಲಹಿೇನವವಸ ಾಯಲ್ಲಿ ಪ್ವಲತಗ್ವರರವಗಿದ ಾೇವ . ಆದರಕ 

ಆತ್ನ ಕಿಂದಿಗ್  ದ ೇವರ ಬಲದಿಿಂದ ಬದತಕತವವರವಗಿದ ಾೇವ . ಇದತ 
ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ರ್ ಕೇರಿಬರತವದತ. 

ಪಶ್ವಿರ್ವುಪವನತನ ಉಿಂಟ್ತಮವಡಲತ 

ಅಪೊಸುಲ್ರ ಸ ೇವ ಯು ಜನರಲಿಲ ಪಶ್ಾಚತ್ಾುಪವನುು, ಬಿಡುಗಡ ಯನುು, 
ಉಜಿುೇವನವನುು ಮತುು ಸಮಪಗಣ ಯನುು ತರುತುದ . 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 19:17-20 ಈ ಸ್ಿಂಗತಿಯತ ಎಫ ಸ್ದಲ್ಲ ಿ

ವವಸ್ವವಗಿದಾ ಎಲವಿ ಯಹಕದಯರಿಗಕ ಗಿರೇಕರಿಗಕ ತಿಳಿದತಬಿಂದವಗ 

ಅವ ರ ಲಿರಿಗ್  ಭಯಹಿಡಿಯಿತ್ತ. ಮ್ತ್ತು ಕತ್ಾನವದ ಯೇಸ್ತವಿನ 

ಹ ಸ್ರತ ಪರಖವಯತಿಗ್  ಬಿಂತ್ತ. ಆತ್ನನತನ ನಿಂಬ್ಲದವರಲ್ಲಿ ಅನ ೇಕರತ 
ಬಿಂದತ ತ್ಮ್ಮ ಕೃತ್ಯಗಳನತನ ಒಪಿಪಕ ಕಿಂಡತ ತಿಳಿಸಿದರತ. ಇದಲಿದ  
ಮವಟ್ ಮ್ಿಂತ್ರಗಳನತನ ನಡಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಅನ ೇಕರತ ತ್ಮ್ಮ 
ಪುಸ್ುಕಗಳನತನ ತ್ಿಂದತ ಕಕಡಿಸಿ ಎಲರಿ ಮ್ತಿಂದ  ಸ್ತಟ್ತಿಬ್ಲಟ್ಿರತ. 
ಅವುಗಳ ಕರಯವನತನ ಲ ಕೂಮವಡಿ ಐವತ್ತು ಸವವಿರ ಬ ಳಿಳೇ ನವಣಯ 
ಆಯಿರ್ ಿಂದತ ತಿಳಿದತಕ ಕಿಂಡರತ. ಈ ರಿೇತಿಯವಗಿ ಕತ್ಾನ ವವಕಯವು 
ಬಹಳವವಗಿ ಹ ಚತಿರ್ವು ಪರಬಲವವಯಿತ್ತ. 

ಜವವಬವಾರಿಕ ಯನತನ ಕ ಕಡತವುದತ 

ಅಪೊಸುಲ್ನು ಪಾತಿಯಿಂದು ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಗೂ ಹಣಕಾಸ್ನ 

ಜವಾಬಾಾರಕ ಯನುು ಕ ೂಡುತ್ಾುನ . 

1 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 16:1-4 ದ ೇವಜನರಿಗ್ ಕೇಸ್ೂರ ಹಣ 

ವಸ್ಕಲ್ಲಮವಡತವದನತನ ಕತರಿತ್ತ ನವನತ ಹ ೇಳುವದ ೇನಿಂದರ  
ಗಲವತ್ಯದ ಸ್ಭ ಗಳಿಗ್  ನವನತ ಹ ೇಳಿಕ ಕಟ್ಿ ಕರಮ್ದಿಂರ್  ನ್ಸ್ೇವೂ 
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ಮವಡಿರಿ. ನವನತ ಬಿಂದವಗ ಹಣ ಹಣವಸ್ಕಲ್ಲಮವಡಬ ೇಕವದ 

ಅವಶಯವವಗದಿಂರ್  ನ್ಸ್ಮ್ಮಲ್ಲ ಿ ಪರತಿಯಬಬನತ ತ್ನಗ್  ಬಿಂದ 

ಸ್ಿಂಪ್ವದನ ಯ ಮೇರ ಗ್  ವವರ ವವರದ ಮೊದಲನ ೇಯ ದಿನದಲ್ಲ ಿ

ಗಿಂಟ್ತಮವಡಿ ತ್ನನ ಮ್ನ ಯಲ್ಲಿಟ್ತಿಕ ಕಿಂಡಿರಬ ೇಕತ. ನವನತ ಬಿಂದ 

ಮೇಲ  ನ್ಸ್ೇವು ಯವರನತನ ಯೇಗಯರ ಿಂದತ ಸ್ಕಚಿಸ್ತವಿರ ಕೇ ಅವರನತನ 
ಯರಕಸ್ಲ ೇಮಗ್  ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಉಪಕವರದರವಯವನತನ ರ್ ಗ್ ದತಕ ಕಿಂಡತ 
ಹ ಕೇಗತವದಕ ೂ ಪತ್ರಗಳನತನ ಕ ಕಟ್ತಿ ಕಳುಹಿಸ್ತವ ನತ. ನವನತ ಸ್ಹ 

ಹ ಕೇಗತವದತ ಯತಕುವವಗಿ ರ್ ಕೇರಿದರ  ಅವರತ ನನನ ಜ ಕರ್ ಯಲ್ಲ ಿ

ಬರಬಹತದತ. 

ಸಿಾರರ್  ಕ ಕಡಲತ 

ಅಪೊಸುಲ್ನು ಸಭ ಗ  ಸ್ಾರತ್ ಯನುು ಉಿಂಟ್ುಮಾಡುತ್ಾುನ  ಮತುು 
ಅದರ ಬ ೇರುಗಳನುು ದ ೇವರ ವಾಕಯದಲಿಲ ಆಳವಾಗಿ ಸಾಾಪಿಸುತ್ಾುನ , 
ಆ ಮೂಲ್ಕ ಅದನುು ಸುಳಳು ಬ ೂೇಧನ ಯಿಿಂದ ಕಾಪ್ಾಡುತ್ಾುನ . 

ಎಫ ಸ್ 4:14 ನವವು ಇನತನ ಮೇಲ  ಕಕಸ್ತಗಳವಗಿರಬವರದತ 
ದತಜಾನರ ವಿಂಚನ ಗಕ ದತಭ ಕೇಾಧಕರ ಕತಯತಕ್ರುಗಕ ಒಳಬ್ಲದತಾ 
ನವನವ ಉಪದ ೇಶಗಳಿಿಂದ ಕಿಂಗ್ ಟ್ತಿ ಗ್ವಳಿಯಿಿಂದ ಅತಿುತ್ು 
ನಕಕ್ರಸಿಕ ಕಿಂಡತ ಹ ಕೇಗತವವರ ಹವಗಿರಬವರದತ ... 

ಕ ಕಲ ಕಸ ್ 2:6,7 ಆದದರಿಿಂದ ನ್ಸ್ೇವು ಕತ್ಾನವದ ಯೇಸ್ತವ ಿಂಬ 

ಕ್ರರಸ್ುನನತನ ಅಿಂಗಿೇಕರಿಸಿದಿಂರ್ ಯೇ ಆತ್ನಲ್ಲದಿಾವರವಗಿ 

ನಡ ದತಕ ಕಳಿಳರಿ. ಆತ್ನಲ್ಲ ಿಬ ೇರಕರಿಕ ಕಿಂಡತ ಭಕ್ರುವೃದಿಾಯನತನ ಹ ಕಿಂದಿ 

ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ಬ ಕೇಧಿಸ್ಲಪಟ್ಿ ಉಪದ ೇಶದ ಪರಕವರವ ೇ ಕ್ರರಸ್ುನಿಂಬ್ಲಕ ಯಲ್ಲಿ 
ನ ಲ ಗ್ ಕಿಂಡತ ದ ೇವರಿಗ್  ಹ ಚ ಿಚವಿಗಿ ಸ ಕುೇತ್ರ ಮವಡತವವರವಗಿರಿ. 

ಸ್ಿಂರಕ್ಷಣ ಯನತನ ಒದಗಿಸ್ಲತ 

ಅಪೊಸುಲ್ನು ತ್ಾನು ಸಾಾಪಿಸ್ದ ಸಭ ಗಳನುು ಮತುು ಅವನ 

ಸ ೇವ ಯನುು ಹ ೂಿಂದಿದ ಸಾಳಗಳನುು ನ ೂೇಡಿಕ ೂಳಳುತ್ಾುನ . 

ಇಬ್ಲರಯ 13:17 ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಸ್ಭವನವಯಕರ ಮವತ್ನತನ ಕ ೇಳಿರಿ. ಅವರಿಗ್  
ಅಧಿೇನರವಗಿರಿ. ಅವರತ ಲ ಕೂ ಒಪಿಪಸ್ಬ ೇಕವದವರವಗಿ ನ್ಸ್ಮ್ಮ 
ಆತ್ಮಗಳನತನ ಕವಯತವವರವಗಿದವಾರ . ಅವರತ ವಯಸ್ನಪಡದ ೇ 
ಸ್ಿಂರ್ ಕೇಷ್ದಿಿಂದ ಇದನತನ ಮವಡತವಿಂರ್  ನ ಕೇಡಿರಿ. ಅವರತ 
ವಯಸ್ನದಿಿಂದಿರತವದತ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ಪರಯೇಜನಕರವವದದಾಲಿ. 
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ಸ ೇವ ಯ ಪರಮ್ತಖ ಕ್ ೇತ್ರಗಳು 

ಅಪೊಸುಲ್ನು ತ್ಾನು ನ ಲ ಸ್ರುವ ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಲಿಲ ಹಿರಯನಾಗಿ 

ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುತ್ಾುನ . ಅವನು ಮನ ಯಲಿಲರುವಾಗ ಅವನು ಆ 

ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯ ಸ ೇವ ಯ ತಿಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ಾುನ . ಆದರೂ, 

ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಲಿಲರುವ ಸ ೇವ ಯ ತಿಂಡವು ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ 

ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕನ ಸ ೇವ ಯ ವರದಲಿಲ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುವ ಹಿರಯನ 

ನಾಯಕತವದಲಿಲ ನಡ ಸಲ್ಾಡುತುದ . 

ಸ ೇವ ಯ ತ್ಿಂಡಗಳು 

ಅಪೊಸುಲ್ನು ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಅಪೊಸ ೂುೇಲಿಕ ತಿಂಡದ ನಾಯಕತವ 
ವಹಿಸುತ್ಾುನ . 

ಈ ತಿಂಡವನುು ರಚಿಸುವ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಯ 

ವರಗಳಲಿಲ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುತಿುರುವ ಇತರರನುು ಸ ೇರಸುತ್ಾುರ . ಈ 

ತಿಂಡವು ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಗ  ಕರ ಯಲ್ಾಟ್ಟಟರುವ ಕ ಲ್ವರನುು 
ಒಳಗ ೂಿಂಡಿರಬಹುದು, ಆದರ  ಅವರು ತಮಮನುು ನ ೇಮಕ ಮಾಡುವ 

ಮತುು ಕಳಳಹಿಸುವ ಸಮಯಕಾಾಗಿ ಸ್ದಧಮಾಡಿಕ ೂಳಳುತಿುರುವ 

ಕಾಲಾವಧಿಯಲಿಲ ಇರಬಹುದು. ಸಹಾಯವನುು ಮಾಡುವ ಸ ೇವ ಯಲಿಲ 
ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುತಿುರುವವರು ತಿಂಡದಲಿಲರಬಹುದು. 

ತಿಂಡದ ಪಾತಿಯಬಬ ಸದಸಯರು ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಿಂದಿಗ , ಪರಸಾರ 

ಒಬಬರ ಸಿಂಗಡಲ ೂಲಬಬರು ಸಿಂಬಿಂಧ ಉಳುವರಾಗಿರುತ್ಾುರ  ಮತುು 
ಅಪೊಸುಲ್ರ ಆತಿಮಕ ನಾಯಕತವವನುು ಅಿಂಗಿೇಕರಸ್ಕ ೂಳಳುತ್ಾುರ  
ಮತುು ಅನುಸರಸುತ್ಾುರ . ಪ್ಾಾಮುಖಯವಾದ ಸುವಾತ್ಾಗಸ ೇವ  
ಮಾಡುವುದರಲಿಲ, ಹ ೂಸ ಸಭ ಗಳನುು ಮತುು ಸತಯವ ೇದ ಅಧಯಯನ 

ಶ್ಾಲ ಗಳನುು ಸಾಾಪಿಸುವುದರಲಿಲ ಮತುು ಅಸ್ುತವದಲಿಲರುವ ಸಭ ಗಳ 

ಪುನನಗಮಾಗಣವನುು ಮತುು ಚಾಲಿುಯಲಿಲರುವ ಅಭಿವೃದಿಧಯನುು 
ಮೇಲಿವಚಾರಣ  ಮಾಡುವುದರಲಿಲ ಅವರು ಒಟಾಟಗಿ ದುಡಿಯುತ್ಾುರ . 
ಅವರು ದ ೇವರಿಂದ ಆರಸ್ಕ ೂಳುಲ್ಾಟ್ಟವರು, ಹಿರಯರಿಂದ 

ಗುರುತಿಸಲ್ಾಟ್ಟವರು, ಕರ ಯುವಿಕ , ಆರಿಂಭಿಸುವ ಶಕ್ತು ಮತುು ದಶಗನ 

ಉಳುವರು ಮತುು ಪಾಪಿಂಚದಾದಯಿಂತ ದ ೇವರ ರಾಜಯವನುು 
ವಿಸುರಸುವುದಕ ಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ು ಪವಿತ್ಾಾತಮನಿಂದ 

ಬಲ್ಹ ೂಿಂದಿದವರು ಆಗಿದಾಾರ . 

ಕವಯಾತ್ಿಂತ್ರವನತನ ರಕಪಿಸ್ಲತ 

ಅಪೊಸುಲ್ನು ಸಾಳಿೇಯ ಹಿರಯನ ೂಿಂದಿಗ  ಸ ೇವ ಯ ಕ ಲ್ವು ಪಾಮುಖ 

ಕ್ ೇತಾಗಳಲಿಲ ಒಟಾಟಗಿ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ಾುನ . ಅವನು ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯ 
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ಪೂಣಗ ಚಿತಾಣವನುು - ಅದರ ದಿೇರ್ಘಗವಧಿಯ ಮತುು ತಕ್ಷಣದ 

ಅಗತಯತ್ ಗಳನುು ತಿಳಿದುಕ ೂಳಳುತ್ಾುನ . ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ 

ಅಪೊಸುಲ್ನು ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯು ಮುಿಂದ  ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಳುಬ ೇಕಾದ 

ಸ ೇವ ಯ ವಿಧವನುು ನ ೂೇಡುತ್ಾುನ , ಅದು ಆತಿಮಕವಾಗಿ 

ಬ ಳ ಯುವುದನುು ಮುಿಂದುವರಸುವುದಕ ಾ ಸಹಾಯಕವಾಗುತುದ . 
ಸಭ ಗ  ಬಿಂದು ಸ ೇವ  ಮಾಡುವುದಕ ಾ ಆಹಾವನಸಲ್ು 
ಉತುಮವಾಗಿರುವಿಂರ್ ಕ ಲ್ವು ಸ ೇವಕರುಗಳನುು ಅಪೊಸುಲ್ರು 
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ಾುರ . 

ದ ೇವರು ಇಿಂದು ತನು ಸಭ ಯಲಿಲ ಮಾಡುತಿುರುವಿಂರ್ದಾರ ದ ೂಡಡ 
ಚಿತಾಣವನುು ಆಧರಸ್ ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಗ  ಕಾಯಗತಿಂತಾ ಮತುು 
ಸಮಗಾವಾದ ಸ ೇವ ಯ ಯೇಜನ ಯನುು ರೂಪಿಸಲ್ು ಅವನು 
ಸಹಾಯ ಮಾಡಬ ೇಕು. 

ನವಯಕರನತನ ನ ೇಮಸ್ತವುದತ 

ಅಪೊಸುಲ್ನು ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಲಿಲರುವ ಹಿರಯರ ೂಿಂದಿಗ  ಕ ಲ್ಸ 

ಮಾಡುತ್ಾುರ  ಮತುು ನಾಯಕರನುು ನ ೇಮಿಸುತ್ಾುನ  ಮತುು ಸಾಳಿೇಯ 

ಸಭ ಯಲಿಲರುವ ನಾಯಕರನುು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ಾುನ . 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 14:23 ಇದಲಿದ  ಪರತಿ ಸ್ಭ ಯಲ್ಲಿ 
ಸ್ಭ ಯವರ ಸ್ಮ್ಮತಿಯಿಿಂದ ಹಿರಿಯರನತನ ಗ್ ಕತ್ತುಮವಡಿ ನ ೇಮಸಿ 

ಉಪವವಸ್ವಿದತಾ ಪ್ವರರ್ಾನ  ಮವಡಿ ಅವರತ ನಿಂಬ್ಲದಾ ಕತ್ಾನ ಕ ೈಗ್  
ಅವರನತನ ಒಪಿಪಸಿದರತ. 

ತ್ರಬ ೇತಿ 

ಅವನು ಹಿರಯರಗ , ಸ ೇವ ಗಾಗಿ ಸ್ದಧರಾಗುತಿುರುವವರಗ  ಮತುು 
ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ ಇಡಿೇ ಸಭ ಗ  ತರಬ ೇತಿ ಕ ೂಡುತ್ಾುರ  ಮತುು 
ಮಾಗಗದಶಗನ ನೇಡುತ್ಾುರ . 

2 ತಿಮೊಥ  2:2 ನ್ಸ್ೇನತ ನನ್ಸ್ನಿಂದ ಅನ ೇಕ ಸವಕ್ಷಿಗಳ ಮ್ತಿಂದ  ಕ ೇಳಿದ 

ಉಪದ ೇಶವನತನ ಇತ್ರರಿಗ್  ಬ ಕೇಧಿಸ್ಶಕುರವದ ನಿಂಬ್ಲಗಸ್ು 
ಮ್ನತಷ್ಯರಿಗ್  ಒಪಿಪಕ ಕಡತ. 

ಸ್ತ್ಯವ ೇದದ ಶ್ವಲ ಗಳನತನ ಸವಾಪಿಸ್ತವುದತ 

ಅಪೊಸುಲ್ನು ಸತಯವ ೇದ ಅಧಯಯನದ ಶ್ಾಲ ಗಳನುು ಸಾಾಪಿಸುತ್ಾುನ  
ಮತುು ಬ ೂೇಧಿಸುತ್ಾುನ . 
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ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 19:9,10. ಕ ಲವರತ ತ್ಮ್ಮ ಮ್ನಸ್ತ್ಗಳನತನ 
ಕಠಿಣಮವಡಿಕ ಕಿಂಡತ ಒಡಿಂಬಡದ  ಗತಿಂಪುಕಕಡಿದ ಜನರ ಮ್ತಿಂದ  
ಈ ಮವಗಾವು ಕ ಟ್ಿದ ಾಿಂದತ ಹ ೇಳಲತ ಅವನತ ಅವರನತನ ಬ್ಲಟ್ತಿಹ ಕೇಗಿ 

ಶಷ್ಯರನತನ ಬ ೇರ ಮವಡಿ ತ್ತರನನನ ತ್ಕಾಶ್ವಲ ಯಲ್ಲಿ ಪರತಿದಿನವೂ 

ವವದಿಸಿದನತ. ಇದತ ಎರಡತ ವರತಷ್ಗಳ ವರ ಗಕ ನಡ ದದಾರಿಿಂದ 

ಅಸ್ಯಸಿೇಮಯಲ್ಲಿ ವವಸ್ವವಗಿದಾ ಯಹಕದಯರಕ ಗಿರೇಕರಕ ಎಲಿರಕ 

ಕತ್ಾನ ವವಕಯವನತನ ಕ ೇಳಿದರತ. 

ಸ್ರಿಯವದ ಉಪದ ೇಶ 

ಅಪೊಸುಲ್ನು ಸರಯಾದ ಉಪದ ೇಶದ ಬಗ ೆ ಗಮನ ವಹಿಸುತ್ಾುನ  
ಮತುು ದ ೇವರು ಇಿಂದು ಸಭ ಯಲಿಲ ಹ ೇಳಳತಿುರುವಿಂರ್ದಾರ ಮತುು 
ಮಾಡುತಿುರುವಿಂರ್ದಾರ ಪಾಕಾರ ಸಭ ಯು ಸಾಗುತಿುದ ಾ ಎಿಂಬುದನುು 
ತಿಳಿದುಕ ೂಳಳುತ್ಾುನ . 

ವಿವವದಗಳನತನ ಪರಿಹರಿಸ್ತವುದತ 

ಅವನು ವಿವಾದಗಳನುು ಪರಹರಸುತ್ಾುನ  ಮತುು ಸಭ ಗ  ಅಗತಯವಾದ 

ಶಿಸುು ಉಿಂಟ್ುಮಾಡುತ್ಾುನ . 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 5:3 ಆಗ ಪ್ ೇತ್ರನತ – ಅನನ್ಸ್ೇಯವ, 

ಸ ೈರ್ವನನತ ನ್ಸ್ನನ ಹೃದಯದಲ್ಲ ಿತ್ತಿಂಬ್ಲಕ ಕಿಂಡದ ಾೇನತ? ನ್ಸ್ೇನತ ಯವಕ  
ಆ ಹ ಕಲದ ಕರಯದಲ್ಲಿ ಕ ಲವನತನ ಬಚಿಿಟ್ತಿಕ ಕಿಂಡತ ಪವಿರ್ವರತ್ಮನನತನ 
ವಿಂಚಿಸ್ಬ ೇಕ ಿಂದಿದಿಾೇ? 

1 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 3:1-3 ಸ್ಹ ಕೇದರರ ೇ, ನವನಿಂತ್ಕ ದ ೇವರವತ್ಮನ್ಸ್ಿಂದ 

ನಡಿಸಿಕ ಕಳುಳವವರಿಗ್  ತ್ಕೂಿಂರ್  ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಸ್ಿಂಗಡ ಮವರ್ವಡಲವರದ  
ಪ್ವರಪಿಂಚಿಕರಕ ಕ್ರರಸ್ುನ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಳ ಗಕಸ್ತಗಳ  

ಆಗಿರತವಿಂರ್ವರಿಗ್  ತ್ಕೂಿಂರ್  ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಸ್ಿಂಗಡ ಮವರ್ವಡಬ ೇಕವಯಿತ್ತ. 
ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ಹವಲತ ಕತಡಿಸಿದ ನತ ಅನನ ಕ ಕಡಲ್ಲಲಿ. ಅನನ ತಿನತನವದಕ ೂ 
ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ಇನಕನ ಶಕ್ರು ಇರಲ್ಲಲಿ. ಈಗಲವದರಕ ಶಕ್ರು ಇಲಿ. ಯವಕಿಂದರ  
ಇನಕನ ಶರಿೇರವಧಿೇನಸ್ಾಭವವವುಳಳವರವಗಿದಿಾೇರಿ. ನ್ಸ್ಮ್ಮಲ್ಲಿ 
ಹ ಕಟ ಿಕ್ರಚತಿ ಜಗಳಗಳು ಇರತವಲ್ಲಿ, ನ್ಸ್ೇವು 
ಶರಿೇರವಧಿೇನಸ್ಾಭವವವುಳಳವರವಗಿದತಾ ಕ ೇವಲ ನರಪ್ವರಣಿಗಳಿಂರ್  
ನಡ ಯತತಿುೇರಲಿವ . 

ಸವಾಪಿಸ್ತವುದತ ಮ್ತ್ತು ಬ್ಲಡತಗಡ  ಮವಡತವುದತ 

ಅಪೊಸುಲ್ನ ಕಾಯಗಭಾರವು ಅತಿ ಮುಖಯವಾಗಿದ . ಅವನನುು 
ಸಾಿಂಪಾದಾಯಿಕ ಮೇಲಿವಚಾರಕನು ಅರ್ವಾ ಪ್ಾರುಪತಯಗಾರನು 
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ಎಿಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಅವನು ಪಾತಿಯಿಂದು ಸಭ ಯಲಿಲ 
ನ ೇಮಿಸುವ ಹಿರಯರ ನಾಯಕತವದ ಕಡ ಗ  ಗಮನ ನೇಡುವುದರಿಂದ 

ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕನ ಕಾಯಗವಿಚಾರಗಳಲಿಲ ಅವನ ಪ್ಾಲ ೂೆಳಳುವಿಕ ಯು 
ಕಡಿಮಯಾಗಿರುತುದ . ಒಮಮ ಅವನು ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಲಿಲ 
ನಾಯಕತವವನುು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸ್ದ ನಿಂತರ, ಅವನು 
ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಪವಿತ್ಾಾತಮನಿಂದ ನಡ ಸಲ್ಾಟ್ಟವನಾಗಿ ಹ ೂರಟ್ು 
ಹ ೂೇಗಿ ಮತ್ ೂುಿಂದು ಸಭ ಯನುು ಸಾಾಪಿಸುತ್ಾುನ . ಆದಾಗೂಯ, ಅವನು 
ಮೊದಲ್ ಸಭ ಯಿಂದಿಗ  ಆತಮದ ಸಿಂಬಿಂಧವನುು ಇಟ್ುಟಕ ೂಳಳುತ್ಾುನ . 

ಅವನ ಸ ೇವ ಯು ಸ ೇಪಗಡಿಸುವಿಕ ಯಿಿಂದ ಬ ಳ ಯುವ ಬದಲ್ು, 
ಸಿಂಖಾಯವೃದಿಧಯ ಮೂಲ್ಕ ಬ ಳ ಯುತುದ . ಅವನು ಇತರರ 

ಜಿೇವನದಲಿಲರುವ ದ ೇವರ ಕರ ಯುವಿಕ ಯನುು ಗುರುತಿಸುತ್ಾುನ  ಮತುು 
ಆ ಸ ೇವ ಯಲಿಲ ತರಬ ೇತಿ ಕ ೂಟ್ುಟ ಅವರನುು ನ ಲ ಗ ೂಳಿಸುತ್ಾುನ . 
ಅವನು ಸಾಾಪಿಸ್ದ ಸಭ ಗಳಿಗ  ಅವನು ಒಡ ಯನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಅರ್ವಾ ನಯಿಂತಿಾಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮತ್ ೂುಿಂದು ಸಾಿಂಪಾದಾಯಿಕ 

ಪಿಂಗಡವನಾುಗಲಿ ಅರ್ವಾ ಸಿಂಘವನಾುಗಲಿ ಕಟ್ುಟವುದಿಲ್ಲ. ಅವನ 

ಸಿಂಬಿಂಧವು ಪವಿತ್ಾಾತಮನಲಿಲರುವ ಸಿಂಬಿಂಧವಾಗಿರುತುದ . 
ಪಾತಿಯಿಂದು ಸಭ ಯು ಪಾತ್ ಯೇಕವಾಗಿರುತುದ  ಮತುು ಪವಿತ್ಾಾತಮನ 

ಮತುು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲ  ಮಾತಾ ಅವಲ್ಿಂಬಿತವಾಗಿರುತುದ . 

  

ಸ್ಾಳಿೇಯ ಸ್ಭ ಯಿಂದಿಗಿನ ಅಪೊಸ್ುಲನ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ 

ಅಪೊಸುಲ್ನನುು ಕಳಳಹಿಸ್ಕ ೂಡುವ ಸಭ ಯು ಅಪೊಸುಲ್ರಗ  
ಬ ಿಂಬಲ್ವನುು ಒದಗಿಸುತುದ  ಆದರ  ಸಾಾಪನ ಯಾದ ಯಾವುದ ೇ 
ಸಭ ಗಳಿಗ  “ಮಾತೃ ಸಭ ” ಎಿಂದು ಪರಗಣಿಸಲ್ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 
ಸಭ ಗಳನುು ಅಪೊಸುಲ್ರ ಸ ೇವ ಯು ಬ ಿಂಬಲಿಸುತುದ  ಮತುು ಇತರ 

ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಗಳಲ್ಲ. 

ಈ ಬ ಿಂಬಲ್ವು ಹೃತೂಾಪಗಕವಾಗಿ ಸವಯಿಂಪ್ ಾೇರತವಾಗಿರಬ ೇಕು, 
ಇದು ಅಪೊಸುಲ್ನ ಮತುು ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯ ನಡುವ ಯಿರುವ 

ಆಳವಾದ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಿಂಬಿಂಧದ ಫಲ್ವಾಗಿರುತುದ . 

ಈ ಸಿಂಬಿಂಧವು ಅಪೊಸ ೂುೇಲಿಕ ಸ ೇವ ಯ ವರವನುು ತರುವುದು 
ಮಾತಾವಲ್ಲ, ಅದು ಅಪೊಸ ೂುೇಲಿಕ ಸ ೇವ ಯ ಆಡಳಿತವನೂು ಸಹ 

ತರುತುದ  ಎಿಂಬುದರ ಬಗ  ೆ ಅಪೊಸುಲ್ನ ಮತುು ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯ 

ಹಿರಯರ ನಡುವ ಯಿರುವ ಗ ೂತುುಪ್ಾಡು ಇರಬ ೇಕು. 



74 

 

ಅಪೊಸ ೂುೇಲಿಕ ಸಿಂಬಿಂಧವು ಕುಟ್ುಿಂಬದಲಿಲರುವಿಂರ್ ತಿಂದ ಯಿಂರ್ 

ಸಿಂಬಿಂಧವಾಗಿರುವುದಾರಿಂದ, ಅವನು ಆ ಕಾಯಗದಲಿಲ 
ಮುಿಂದುವರಯುತ್ಾುನ . ಆದರೂ, ಮಕಾಳಳ ಪಾಬುದಧರಾದಿಂತ್  
ಅಪೊಸುಲ್ನ ಮತುು ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯ ನಡುವಿನ ಸಿಂಬಿಂಧವು 
ಬದಲಾಗುತುದ  ಮತುು ಪರಪಕವವಾಗುತುದ . 

ಅಪೊಸುಲ್ನು ಮತುು ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯು ಪರಸಾರ ಒಬಬರಗ ೂಬಬರು 
ಸಮಪಿಗತರಾಗಿರಬ ೇಕು ಮತುು ಆ ಸಿಂಬಿಂಧದ ಅರ್ಗವ ೇನು ಮತುು 
ಅದು ಏನನುು ನರೇಕ್ಷಿಸುತುದ  ಎಿಂಬುದರ ಬಗ ೆ ಸಾಷ್ಟವಾದ ತಿಳಳವಳಿಕ  
ಹ ೂಿಂದಿರಬ ೇಕು. ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯು ದ ೇವರು ನ ೇಮಿಸ್ರುವ ಅವನ 

ಆಡಳಿತ ಕಾಯಗವನುು ಒಳಗ ೂಿಂಡಿಂತ್  ಅಪೊಸುಲ್ರ ಸ ೇವ ಯನುು 
ಗುರುತಿಸಲ್ು ಮತುು ಸ್ವೇಕರಸಲ್ು ಸ್ದಧವಾಗಿರಬ ೇಕು. 

ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯಲಿಲ ಸ ೇವ ಯ ಕಾಯಗಗಳಿಗ  ಬ ಿಂಬಲ್ ಕ ೂಡುವ 

ಸತಯವ ೇದದ ಮಾದರಯು ಅಪೊಸುಲ್ನ ಅರ್ವಾ ಅಪೊಸ ೂುೇಲಿಕ 

ತಿಂಡಕ ಾ ಕ ೂಡುವ ಆರ್ಥಗಕ ನ ರವುಗಳಲಿಲ ಒಿಂದಾಗಿತುು. ಅಪೊಸುಲ್ನ 

ಸ ೇವ ಯ ಮೂಲ್ಕ ಹ ೂಸ ಸಭ ಗಳಿಗ  ಇತರ ಸಭ ಗಳಳ ಆರ್ಥಗಕವಾಗಿ 

ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿುದಾವು. ಅವು ಸಾಾಪಿಸಲ್ಾಟ್ುಟ ನ ಲ ಗ ೂಿಂಡ ನಿಂತರ, 

ಅವು ಅಪೊಸುಲ್ರ ಸ ೇವ ಯ ಮೂಲ್ಕ ಇತರ ಸಭ ಗಳನುು ಸಾಾಪಿಸಲ್ು 
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತುವ . 

ಅಪೊಸ ೂುೇಲಿಕ ತಿಂಡದಲಿಲ ಸ ೇವ ಮಾಡುತಿುರುವ ಇತರರಗ  ಅರ್ವಾ 

ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯ ಹ ೂರಗ  ಪಾವಾದಿಗಳಾಗಿ, ಸುವಾತಿಗಕರಗ  ಅರ್ವಾ 

ಬ ೂೇಧಕರಾಗಿ ಸ ೇವ ಮಾಡುತಿುರುವವರಗೂ ಸಹ ಅವರನುು 
ಕಳಳಹಿಸ್ದ ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯೇ ಬ ಿಂಬಲ್ ಕ ೂಡಬ ೇಕು. 

ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಗಳಲಿಲ ಹಣಕಾಸ್ನ ಅಗತಯತ್ ಗಳಳ ಬಿಂದಾಗ ಮತುು 
ಹಣಕಾಸ್ನ ನ ರವು ಅಗತಯವಿದಾಾಗ, ಅಪೊಸುಲ್ನು ಆ ಅಗತಯವನುು 
ಅವನು ಸ ೇವ ಮಾಡುವ ಇತರ ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಗಳಿಗ  ತಿಳಿಸಬ ೇಕು. 

ಪರವಮ್ಶ್ ಾಗ್ವಗಿರತವ ಪರಶ್ ನಗಳು 

1. ಅಪೊಸುಲ್ನ ಕಾಯಗಭಾರಗಳಿಗ  ಮಾತಾ ಸ್ೇಮಿತವಾಗಿರುವ ಸ ೇವ ಯಲಿಲ ಅಪೊಸುಲ್ನು ಹ ೇಗ  
ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುತ್ಾುನ  ಎಿಂಬುದಕ ಾ ಎರಡು ಉದಾಹರಣ ಗಳನುು ಕ ೂಡಿರ. 

2. ಅಪೊಸುಲ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ಉದ ಾೇಶವ ೇನು? ಅಪೊಸುಲ್ನು ಅಧಿಕಾರ ಹ ೂಿಂದಿರುವಿಂರ್ ನೇವು 
ಯೇಚಿಸಬಹುದಾದಿಂರ್ ಅನ ೇಕ ಕ್ ೇತಾಗಳನುು ಹ ಸರಸ್ರ. 

3. ಸಭ ಯ ಆಡಳಿತದಲಿಲ ಅಪೊಸುಲ್ನು ತನು ಅಧಿಕಾರದಿಿಂದಾಗಿ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುವ ಎರಡು ಪ್ಾಾಯೇಗಿಕ 

ಕಾಯಗಗಳನುು ಅರ್ವಾ ಕ್ ೇತಾಗಳನುು ಹ ಸರಸ್ರ. 
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ಪ್ವಠ ಐದತ 

ಪರವವದಿಯ ಸ ೇವ  
ಎಫ ಸ 4:11-13 ಆತನು ಕ ಲ್ವರನುು ಅಪೊಸುಲ್ರನಾುಗಿಯೂ ಕ ಲ್ವರನುು ಪಾವಾದಿಗಳನಾುಗಿಯೂ ಕ ಲ್ವರನುು 
ಸೌವಾತಿಗಕರನಾುಗಿಯೂ ಕ ಲ್ವರನುು ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕರನಾುಗಿಯೂ ಉಪದ ೇಶಿಗಳನಾುಗಿಯೂ ಅನುಗಾಹಿಸ್ದನು. 
ನಾವ ಲ್ಲರೂ ನಿಂಬಿಕ ಯಿಿಂದಲ್ೂ ದ ೇವಕುಮಾರನ ವಿಷ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಿಂದಲ್ೂ ಉಿಂಟಾಗುವ ಐಕಯವನುು ಹ ೂಿಂದಿ 

ಪಾವಿೇಣತ್ ಗ  ಬಿಂದವರಾಗಿ ಕ್ತಾಸು ಪರಪೂಣಗತ್ ಯಿಂಬ ಪಾಮಾಣವನುು ಮುಟ್ುಟವ ತನಕ, ದ ೇವಜನರನುು 
ಯೇಗಯಸ್ಾತಿಗ  ತರುವ ಕ ಲ್ಸಕ ೂಾೇಸಾರವೂ ಸಭ ಯ ಸ ೇವ ಗ ೂೇಸಾರವೂ ಕ್ತಾಸುನ ದ ೇಹವು 
ಅಭಿವೃದಿಾಯಾಗುವುದಕ ೂಾೇಸಾವೂ ಆತನು ಇವರನುು ಅನುಗಾಹಿಸ್ದನು ... 

ಪಿೇಠಿಕ  

ಅನ ೇಕ ವಷ್ಗಗಳಿಿಂದ, ಪಾವಾದಿಯ ಸ ೇವ ಯನುು ನಲ್ಗಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ  
ಅರ್ವಾ ತಪ್ಾಾಗಿ ಅರ್ಗಮಾಡಿಕ ೂಳುಲಾಗಿದ . ಪಾವಾದಿಯ ಸ ೇವ ಯು 
ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಕಾಲಾವಧಿಗ  ಮಾತಾ ಸ್ೇಮಿತವಾಗಿದ  
ಎಿಂದು ಹಲ್ವರು ಭಾವಿಸ್ದಾಾರ . ದ ೇವರ ಜನರನುು ಸ ೇವ ಯ 

ಕಾಯಗಕ ಾ ಸ್ದಧಪಡಿಸಲ್ು ಮತುು ನಮಮನುು ಪಾವಿೇಣತ್ ಗ  ನಡ ಸಲ್ು ಈ 

ಎರಡನ ಯ ಸ ೇವ ಯ ವರವು ಅಗತಯವ ಿಂದು ಎಫ ಸ ಪತಿಾಕ ಯ 

ನಾಲ್ಾನ ಯ ಅಧಾಯಯದಲಿಲ ಪ್ೌಲ್ನು ಹ ೇಳಳತ್ಾುನ . 

ಪಾವಾದಿಯನುು ಪಾವಾದಿಯಾಗಿ ಸ್ವೇಕರಸ್ಕ ೂಳಳುವವನು ಪಾವಾದಿಗ  
ಬರುವ ಪಾತಿಫಲ್ವನುು ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಳಳುತ್ಾುನ  ಎಿಂದು ಯೇಸು 
ಹ ೇಳಿದನು. 

ಮ್ರ್ವುಯ 10:41 ಪರವವದಿಯನತನ ಪರವವದಿಯಿಂದತ 
ಸ ೇರಿಸಿಕ ಕಳುಳವವನತ ಪರವವದಿಗ್  ಬರತ್ಕೂ ಪರತಿಫಲವನತನ 
ಹ ಕಿಂದತವನತ. ನ್ಸ್ೇತಿವಿಂತ್ನನತನ ನ್ಸ್ೇತಿವಿಂತ್ನ ಿಂದತ 
ಸ ೇರಿಸಿಕ ಕಳುಳವವನತ ನ್ಸ್ೇತಿವಿಂತ್ನ್ಸ್ಗ್  ಬರತ್ಕೂ ಪರತಿಫಲವನತನ 
ಹ ಕಿಂದತವನತ. 

ವಿವರಣ  

ಪಾವಾದಿಯು ದ ೇವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವನು ಆಗಿದಾಾನ . 
ದ ೇವರನುು ಮನುಷ್ಯರ ಮುಿಂದ  ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪಾತಿನಧಿಸುವ 

ಸ ೇವ ಯನುು ಪಾವಾದಿಗ  ಕ ೂಡಲಾಗಿದ . ಈ ಪಾಕಟ್ಣ ಯು 
ಸತಯವ ೇದದ ೂಿಂದಿಗಿರುವ ಸಿಂಪೂಣಗವಾದ ಸಾಮರಸಯವನುು 
ಹ ೂಿಂದಿರುವಾಗ, ಕ ಳಗಿನವುಗಳನುು ನೇಡುತುದ : 
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 ಸಲ್ಹ  ನೇಡುವುದು 
 ಮಾಗಗದಶಗವನೂು ದಶಗನವನೂು ದೃಢಪಡಿಸುವುದು 
 ದ ೇವರ ವಾಕಯದ ಪರಜ್ಞಾನವನುು ಕ ೂಡುವುದು 
 ಜನರ ಜಿೇವನದ ಕುರತ್ಾದ ಸತಯಗಳನುು ಹ ೇಳಳವುದು 
 ಗದರಸುವುದು 
 ನಾಯಯನಣಗಯಿಸುವುದು 
 ಸರಪಡಿಸುವುದು  
 ಎಚಚರಕ  
 ಭವಿಷ್ಯದ ಘಟ್ನ ಗಳನುು ಬಹಿರಿಂಗಪಡಿಸ್ 

ಆತಿಮಕ ವರವಾದ ಪಾವಾದನ ಯಲಿಲ ಸರಳವಾಗಿ 

ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುತಿುರುವವನಗಿಿಂತ ಹ ಚಾಚಗಿ ಉನುತ ಮಟ್ಟದ 

ಪಾವಾದನಾತಮಕ ಅಭಿಷ್ ೇಕದಿಿಂದ ಮತುು ಹ ಚಿಚನ ನದಿಗಷ್ಟವಾದ 

ಅಿಂಶಗಳ  ಿಂದಿಗ  ಮತುು ನಖರತ್ ಯಿಂದಿಗ  ಪಾವಾದಿಯು ಸ ೇವ  
ಮಾಡುತ್ಾುನ . 

ಪಾವಾದಿಯಬಬರಿಂದ ಬರುವ ಪಾವಾದನಾತಮಕವಾದ ಮಾತು 
ಯಾವೊಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯು ಪಾವಾದಿಸುವಾಗ ಬರುವದಕ್ತಾಿಂತ 

ಹ ಚಿಚನದುಾ ಮತುು ಭಕ್ತುವೃದಿಧ, ಪೊಾೇತ್ಾುಹ ಮತುು ಸಿಂತ್ ೈಸುವಿಕ ಯನುು 
ಮಿೇರದ ಪಾಕಟ್ಣ ಯಾಗಿರುತುದ . 

ದ ೇವರ ಪರತಿನ್ಸ್ಧಿ/ವಕವುರ 

ಆರ ೂೇನನು ಮೊೇಶ್ ಯ ವಕಾುರನಾಗಿದಾಾಗ ಹಾಗ  ಪಾವಾದಿಯು 
ದ ೇವರ ವಕಾುರನಾಗಿದಾಾನ . 

ವಿಮೊೇಚನಕವಿಂಡ 4:15,16 ನ್ಸ್ೇನತ ಅವನ ಸ್ಿಂಗಡ ಮವರ್ವಡಿ 

ಹ ೇಳಬ ೇಕವದ ಮವತ್ತಗಳನತನ ಅವನ್ಸ್ಗ್  ತಿಳಿಸ್ಬ ೇಕತ. ನ್ಸ್ನನ 
ಬವಯಿಗಕ ಅವನ ಬವಯಿಗಕ ಸ್ಹವಯವವಗಿದತಾ ನ್ಸ್ೇವು 
ಮವಡಬ ೇಕವದದಾನತನ ಬ ಕೇಧಿಸ್ತವ ನತ. ಅವನ ೇ ನ್ಸ್ನಗ್ ಕೇಸ್ೂರ ಜನರ 

ಸ್ಿಂಗಡ ಮವರ್ವಡತವ ನತ. ಅವನತ ನ್ಸ್ನಗ್  ಬವಯಿಂತಿರತವನತ. ನ್ಸ್ೇನತ 
ಅವನ್ಸ್ಗ್  ದ ೇವರಿಂತಿರತವಿ.  

ಆರ ೂೇನನು ಮೊೇಶ್ ಯ ಆಜ್ಞ ಗಳನುು ಜನರಗ  ತಿಳಿಸುತಿುದಾ 
ಪಾಕಾರವ ೇ, ಪಾವಾದಿಗಳಳ ಆತನ ಜನರಗ  ದ ೇವರ ವಿಷ್ಯಗಳನುು 
ತಿಳಿಸುವ ವಕಾುರರಾಗಿರಬ ೇಕು. 

ಪರವವದನವ ವವಕಯದ ಮ್ಕಲ 
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ಪಾವಾದಿಯು ಎಿಂದಿಗೂ ತನು ಸವಿಂತ ಆಲ ೂೇಚನ ಗಳನುು 
ಹ ೇಳಬಾರದು ಅರ್ವಾ ತನು ಸವಿಂತ ಬುದಿಧವಿಂತಿಕ ಯಿಿಂದ 

ಮಾತನಾಡಬಾರದು. ದ ೇವರು ಅವನ ಮೂಲ್ಕ ನ ೇರವಾಗಿ 

ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮಾತಾವ ೇ ಅವನು ಪಾವಾದಿಯಾಗಿ 

ಮಾತನಾಡಬ ೇಕು. 

2 ಪ್ ೇತ್ರ 1:20,21 ಶ್ವಸ್ರದಲ್ಲಿರತವ ಯವವ ಪರವವದನ  ವವಕಯವೂ 

ಕ ೇವಲ ಮ್ನತಷ್ಯಬತದಿಾಯಿಿಂದ ವಿವರಿಸ್ತ್ಕೂಿಂರ್ದಲಿವ ಿಂಬದನತನ 
ಮ್ತಖಯವವಗಿ ತಿಳಿದತಕ ಕಳಿಳರಿ. ಯವಕಿಂದರ  ಯವವ ಪರವವದನ ಯಕ 

ಎಿಂದಕ ಮ್ನತಷ್ಯರ ಚಿತ್ುದಿಿಂದ ಉಿಂಟವಗಲ್ಲಲಿ. ಮ್ನತಷ್ಯರತ 
ಪವಿರ್ವರತ್ಮಪ್ ರೇರಿತ್ರವಗಿ ದ ೇವರಿಿಂದ ಹ ಕಿಂದಿದಾನ ನೇ ಮವರ್ವಡಿದರತ. 

ಮ್ಕಲ ಪದಗಳು 

ಪಾವಾದನ ಯಿಂದಿಗ  ಹಲ್ವಾರು ಹಿೇಬೂಾ ಪದಗಳಳ 
ಜ ೂತ್ ಯಾಗಿರುತುವ . ಈ ಎರಡು ಪದಗಳಳ ಪಾವಾದಿಯ ಸ ೇವ ಯ 

ಬಗ ೆ ಮತುು ಆತಿಮಕ ವರವಾದ ಪಾವಾದನ ಯ ಬಗ ೆ ನಮಗ  
ಪರಜ್ಞಾನವನುು ಕ ೂಡುತುವ . 

 “ರಬಾ” ಎಿಂಬ ಪದವನುು ನಾನೂರು ಬಾರ ಬಳಸಲಾಗಿದ  
ಮತುು ಊದುವುದು, ಉಕ್ತಾ ಹರಯುವುದು ಅರ್ವಾ 

ಸುರಯುವುದು ಎಿಂದರ್ಗವಾಗಿದ . ಈ ಪದವು 
ಪಾವಾದನ ಯು ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಬರುವ ರೇತಿಗಳಾದ 

ಭಾವಪರವಶ ಅರ್ವಾ ಅಸಿಂಕಲಿಾತವಾದ ರೇತಿಯನುು 
ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತುದ . 

 “ನತ್ಾಫ್” ಎಿಂದರ  ಬಿೇಳಳವುದು, ಮಳ ಯ ಹನಗಳಾಗಿ 

ಬಿೇಳಳವುದು. ಈ ಪದವು ಪಾವಾದನ ಯ ದ ೈವಿಕ 

ಮೂಲ್ವನುು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತುದ . 

ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯಲಿಲ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ “ಪೊಾಫ ಟ್ಟಯ” ಎಿಂಬ 

ಗಿಾೇಕ ಪದದ ಅರ್ಗವ ೇನಿಂದರ , ಹ ೇಳಳ ಅರ್ವಾ ಮಾತನಾಡು. ಈ 

ಪದವು ಪಾವಾದನ ಯ ಎರಡು ಮುಖಯ ಅಿಂಶಗಳನುು 
ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತುದ . 

 ಮುಿಂತಿಳಿಸುವುದು ಎಿಂದರ  ದ ೇವರ ಸಿಂದ ೇಶವನುು ಮುಿಂದಾಗಿ 

ಹ ೇಳಳವುದು. 
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ಇಬ್ಲರಯ 1:1 ಪುರವತ್ನ ಕವಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿತ್ೃಗಳ ಸ್ಿಂಗಡ 

ಪರವವದಿಗಳ ಬವಯಿಿಂದ ಭವಗ ಭವಗವವಗಿಯಕ ವಿಧ ವಿಧವವಗಿಯಕ 

ಮವರ್ವಡಿದ ದ ೇವರತ. 

 ಮುಿಂತಿಳಿಸುವುದು ಎಿಂದರ  ಭವಿಷ್ಯದಲಿಲ ನಡ ಯುವಿಂರ್ ದಾನುು 
ಈಗಲ ೇ ಘೂೇಷಿಸುವುದಾಗಿದ . 

ಯರ ಮೇಯ 28:9 ಹಿತ್ಸ್ಮವಚವರವನತನ ಸವರತವ ಪರವವದಿಯೇ 
ಯಹ ಕೇವನ್ಸ್ಿಂದ ನ್ಸ್ಜವವಗಿ ಕಳುಹಿಸ್ಲಪಟ್ಿವನ ಿಂದತ ಅವನ ಮವತ್ತ 
ಕ ೈಗಕಡಿದ ಮೇಲ ೇ ತಿಳಿಯತ್ಕೂದತಾ ಎಿಂದತ ಹ ೇಳಿದನತ. 

ಯಹ ಜ ೂೇಲ 33:33 ನ್ಸ್ೇನತ ಮ್ತಿಂತಿಳಿಸಿದತಾ ಸ್ಿಂಭವಿಸ್ತವವಗ (ಆಹವ, 

ಸ್ಿಂಭವಿಸಿತ್ತ) ತ್ಮ್ಮ ಮ್ಧಯದಲ್ಲಿದಾವನತ ಪರವವದಿಯೇ ಎಿಂದತ 
ಅವರಿಗ್  ನ್ಸ್ಶಿತ್ವವಗತವದತ. 

ಪರವವದನ ಯ ವಿಧಗಳು 

ಪರವವದನ ಯ ಆತ್ಮ 

ಪರಕಟ್ನ  19:10 ಆಗ ನವನತ ಅವನ್ಸ್ಗ್  ನಮ್ಸವೂರ ಮವಡಬ ೇಕ ಿಂದತ 
ಅವನ ಪ್ವದಗಳ ಮ್ತಿಂದ  ಬ್ಲೇಳಲತ ಅವನತ – ಹಿೇಗ್  ಮವಡಬ ೇಡ 

ನ ಕೇಡತ ನವನತ ನ್ಸ್ನಗಕ ಯೇಸ್ತವಿನ ಸವಕ್ಷಿಯನತನ ಹ ೇಳಿರತವ ನ್ಸ್ನನ 
ಸ್ಹ ಕೇದರರಿಗಕ ಜ ಕರ್ ಯ ದವಸ್ನವಗಿದ ಾೇನ . ದ ೇವರಿಗ್  ನಮ್ಸವೂರ 

ಮವಡತ ಅಿಂದನತ. ಯೇಸ್ತವಿನ ವಿಷ್ಯವವದ ಸವಕ್ಷಿಯತ 
ಪರವವದನ ಯ ವವಕಯವ ೇ. 

ಪಾವಾದನ ಯ ಆತಮವು ಪಾವಾದಿಯ ಅಭಿಷ್ ೇಕದ ಹ ೂದಿಕ ಯಾಗಿದ , 
ಪವಿತ್ಾಾತಮನು ತ್ಾನು ಬಯಸುವ ಪಾಕಾರ ಇದನುು ಕ ೂಡುತ್ಾುನ , 
ಇದು ಕತಗನ ಮಾತುಗಳನುು ಪಾವಾದನ ಯಾಗಿ ನುಡಿಯುವಿಂತ್  
ವಿಶ್ಾವಸ್ಯನುು ಶಕುಗ ೂಳಿಸುತುದ . ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ 
ಪಾವಾದಿಸದವರು ಆಗಿದಾರೂ ಸಹ ಈ ಪಾವಾದನ ಯ ಆತಮವು 
ಬಿಂದಾಗ ಅವರು ಪಾವಾದಿಸಲ್ು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸುತ್ಾುರ . ಅವರ 

ಸಾಮಾನಯವಾದ ಅನುಭವಕ್ತಾಿಂತ ಹ ಚುಚ ನದಿಗಷ್ಟವಾದ ಅಿಂಶಗಳಿಿಂದ 

ಮತುು ನಖರತ್ ಯಿಿಂದ ಅವರು ಪಾವಾದಿಸುತ್ಾುರ . 

ಬಲ್ವಾದ ಪಾವಾದನಾತಮಕ ಅಭಿಷ್ ೇಕದಿಿಂದ ಪಾವಾದಿಯು ಒಿಂದು 
ಕೂಟ್ದಲಿಲ ಸ ೇವ  ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಕೂಟ್ದಲಿಲ ಸ ೇವ ಮಾಡುತಿುರುವ 

ಇತರ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ ಮೇಲ್ೂ ಪಾವಾದನ ಯ ಅತಮವು ಇಳಿದು 
ಬರಬಹುದು. 

ಪರವವದನ ಯ ವರ 
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1 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 12:10 ಒಬಬನ್ಸ್ಗ್  ಮ್ಹರ್ವುಗಳನತನ ಮವಡತವ ವರವು. 
ಒಬಬನ್ಸ್ಗ್  ಪರವವದನ ಯ ವರವು. ಒಬಬನ್ಸ್ಗ್  ಸ್ತ್ಯಸ್ರ್ವಯತ್ಮಗಳನತನ 
ವಿವ ೇಚಿಸ್ತವ ವರವು ಒಬಬನ್ಸ್ಗ್  ವಿವಿಧ ವವಣಿಗಳನವನಡತವ ವರವು. 
ಒಬಬನ್ಸ್ಗ್  ವವಣಿಗಳ ಅರ್ಾವನತನ ಹ ೇಳುವ ವರವು ಕ ಕಡಲಪಡತತ್ುದ . 

ಪಾವಾದನ ಯ ವರವು ಯಾವೊಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯ 

ಜಿೇವನದಲಿಲಯಾದರೂ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುತುದ . ಆದರೂ, 

ಪಾವಾದನ ಯ ವರವು ಪಾವಾದಿಯಲ್ಲದ ಅರ್ವಾ ಆ ಸ ೇವ ಯ 

ವರಗಳಿರುವ ಒಬಬನಲ್ಲದ ಮೂಲ್ಕ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುತಿುರುವಾಗ, 

ಆತಿಮಕ ವರವಾದ ಪಾವಾದನ ಯು ನದಿಗಷ್ಟವಾಗಿ ಕ ೂಡಲ್ಾಟ್ಟಟದಾಕ್ತಾಿಂತ 

ಹ ಚಾಚದ ಪಾಕಟ್ಣ ಯನುು ಹ ೂಿಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು 
ಬಲ್ಪಡಿಸುವುದಕಾಾಗಿ, ಪೊಾೇತ್ಾುಹಕಾಾಗಿ ಮತುು ಸಿಂತ್ ೈಸುವಿಕ ಗಾಗಿ 

ಕ ೂಡಲ್ಾಟ್ಟಟರುತುದ . 

1 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 14:3 ಪರವವದಿಸ್ತವವನವದರ ಕೇ ಮ್ನತಷ್ಯರ ಸ್ಿಂಗಡ 

ಮವರ್ವಡತವವನವಗಿ ಅವರಿಗ್  ಭಕ್ರುವೃದಿಾಯನಕನ ಪೊರೇರ್ವ್ಹವನಕನ 
ಸ್ಿಂರ್ ೈಸ್ತವಿಕ ಯನಕನ ಉಿಂಟ್ತಮವಡತರ್ವುನ . 

ಸ ೇವ ಯ ವರ 

ಯೇಸು ತನು ತಿಂದ ಯ ಬಳಿಗ  ಏರಹ ೂೇದಾಗ, ತನು ಜನರನುು 
ಸ ೇವ ಯ ಕಾಯಗಗಳಿಗ  ಸ್ದಧಪಡಿಸಲ್ು ಮತುು ಅವರನುು ಪಾವಿೇಣತ್ ಗ  
ನಡ ಸಲ್ು ಆತನು ತನು ಸಭ ಗ  ಕ ಲ್ವೊಿಂದು ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳನುು 
ಕ ೂಟ್ಟನು. ಈ ಸ ೇವ  ವರಗಳಲಿಲ ಒಿಂದು ಪಾವಾದಿಯ ಸ ೇವ ಯಾಗಿದ . 

ವವಕಯವನತನ ಪ್ ರೇರ ೇಪಿಸ್ತವುದತ 

ಈ ರೇತಿಯ ಪಾವಾದನ ಯನುು ಇನುು ಮುಿಂದ  ಕ ೂಡಲ್ಾಡುವುದಿಲ್ಲ 
ಏಕ ಿಂದರ  ದ ೇವರು ತನು ಪಾವಾದಿಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಕ ೂಡಲ್ು ಬಯಸ್ದ 

ಎಲ್ಲ ವಾಕಯಗಳಳ ಈಗ ನಮಮ ಬಳಿಯಿವ . ಇದಕ್ತಾಿಂತ ಹ ಚಿಚನದನುು 
ಸ ೇರಸಬ ೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತುು ಯಾವುದ ೇ ಪಾವಾದನ ಗೂ ಸತಯವ ೇದದ 

ವಾಕಯಗಳಿಗ  ಕ ೂಡುವಷ್ುಟ ಅಧಿಕಾರವನುು ಅರ್ವಾ 

ಪ್ಾಾಮುಖಯತ್ ಯನುು ಕ ೂಡಬಾರದು. 

ಪರಕಟ್ನ  22:18,19 ಈ ಪುಸ್ುಕದ ಪರವವದನವ ವವಕಯವನತನ ಕ ೇಳುವ 

ಪರತಿಯಬಬನ್ಸ್ಗ್  ನವನತ ಹ ೇಳುವ ಸವಕ್ಷಿ ಏನ ಿಂದರ , ಇವುಗಳಿಗ್  
ಯವವನವದರಕ ಹ ಚತಿ ಮವತ್ತಗಳನತನ ತ್ಿಂದತ ಹವಕ್ರದರ  ದ ೇವರತ 
ಅವನ ಮೇಲ  ಈ ಪುಸ್ುಕದಲ್ಲಿ ಬರ ದಿರತವ ಉಪದರವಗಳನತನ ತ್ಿಂದತ 
ಹವಕತವನತ. ಯವವನವದರಕ ಈ ಪರವವದನವ ಪುಸ್ುಕದಲ್ಲಿರತವ 

ಮವತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದನವನದರಕ ರ್ ಗ್ ದತಬ್ಲಟ್ಿರ  ಈ ಪುಸ್ುಕದಲ್ಲ ಿ
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ಬರ ದಿರತವ ಪರಿಶತದಾ ಪಟ್ಿಣದಲ್ಲಿಯಕ ಜೇವವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿಯಕ 

ಅವನ್ಸ್ಗಿರತವ ಪ್ವಲನತನ ದ ೇವರತ ರ್ ಗ್ ದತಬ್ಲಡತವನತ. 

ಸತಯವ ೇದವು ಸಿಂಪೂಣಗವಾದದುಾ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇತರ ಎಲ್ಲ 
ಪಾವಾದನ ಗಳನುು ಈಗ ದ ೂೇಷ್ಾತಿೇತವಾದ ದ ೇವರ 

ವಾಕಯದ ೂಿಂದಿಗಿನ ಸಾಮರಸಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲ  ಪರೇಕ್ಷಿಸ್ 

ನಣಗಯಿಸಬ ೇಕು. 

ಪರವವದಿಗಳ ಸ್ತ್ಯವ ೇದದವತ್ಮಕವವದ ಚರಿರ್ ರ 

ಇತಿಹಾಸದುದಾಕೂಾ ದ ೇವರು ತನು ಜನರ ೂಿಂದಿಗ  ಪಾವಾದಿಗಳ 

ಮೂಲ್ಕ ಮಾತನಾಡಿದಾಾನ . 

ಯರ ಮೇಯ 7:25 ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಪಿತ್ೃಗಳು ಐಗತಪುದ ೇಶದ ಕಳಗಿಿಂದ 

ಹ ಕರಟ್ ದಿನ ಮೊದಲತಗ್ ಕಿಂಡತ ಈ ದಿನದ ವರ ಗಕ ನನನ 
ಸ ೇವಕರವದ ಪರವವದಿಗಳನ ನಲವಿ ನ್ಸ್ಮ್ಮವರ ಬಳಿಗ್  ಕಳುಹಿಸ್ತರ್ವು 
ಬಿಂದಿದ ಾೇನ , ದಿನ ದಿನವೂ ಸವವಕವಶ ಮವಡದ  ಕಳುಹಿಸಿದ ಾೇನ . 

ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಪರವವದಿಗಳು 

ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಬಹುತ್ ೇಕ ಭಾಗಗಳನುು ಪಾವಾದಿಗಳಳ 
ಬರ ದಿದಾಾರ . ಅವರು ಬರ ದ ಪುಸುಕದ ಗಾತಾಕ ಾ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, 

ನಾವು ಅವರನುು ಕ ಲ್ವೊಮಮ ದ ೂಡಡ ಅರ್ವಾ ಚಿಕಾ ಪಾವಾದಿಗಳಳ 
ಎಿಂದು ಕರ ಯುತ್ ುೇವ . ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯಲಿಲ ಇನೂು ಅನ ೇಕ 

ಪಾವಾದಿಗಳನುು ಹ ಸರನುು ಪಟ್ಟಟ ಮಾಡಲಾಗಿದ . ಹ ಬ ೇಲ್, ಹನ ೂೇಕ, 

ನ ೂೇಹ, ಅಬಾಹಾಮ್ಸ, ಇಸಾಕ, ಯಾಕ ೂೇಬ, ಯೇಸ ೇಫ ಮತುು 
ಆರ ೂೇನರನುು ನ ೇರವಾಗಿ ಪಾವಾದಿಗಳಳ ಎಿಂದು ಕರ ಯಲಾಗಿದ . 
ಪಾವಾದಿನಯರು ಸಹ ಇದಾರು. 

ಮೊೇಶ್ , ಒಿಂದತ ಮವದರಿ 

ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಮುಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಪಾವಾದಿಗಳನುು 
ನಣಗಯಿಸಲಾಗುವ ಪಾವಾದನಾ ಸ ೇವ ಯ ಮಾಗಗಸೂಚಿಯನುು 
ಮೊೇಶ್ ಗ  ಕ ೂಡಲಾಯಿತು. ಅವನು ಬ ೇರ  ಪಾವಾದಿಯಿಂತ್  ಇರಲಿಲ್ಲ 
ಎಿಂದು ನಮಗ  ಹ ೇಳಲಾಗಿದ . 

ಧಮೊೇಾಪದ ೇಶಕವಿಂಡ 34:12 ... ಇಿಂರ್ವನ್ಸ್ಗ್  ಸ್ಮವನನವದ 

ಮ್ರ್ ಕುಬಬ ಪರವವದಿ ಈಚ ಗ್  ಇಸವರಯೇಲಯರಲ್ಲಿ ಹತಟ್ಿಲ ೇ ಇಲಿ. 

 ದಶಗನಗಳಳ ಮತುು ಕನಸುಗಳಳ 
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ಅರಣಯಕವಿಂಡ 12:6 ನನನ ಮವತ್ನತನ ಕ ೇಳಿರಿ. ನ್ಸ್ಮ್ಮಲ್ಲ ಿ

ಪರವವದಿಯಿದಾರ  ನವನತ ಅವನ್ಸ್ಗ್  ಜ್ಞವನದೃಷಿಯಲ್ಲ ಿ

ಕವಣಿಸಿಕ ಕಳುಳವ ನತ, ಇಲಿವ  ಸ್ಾಪನದಲ್ಲ ಿ ಅವನ ಸ್೦ಗಡ 

ಮವರ್ವಡತವ ನತ. 

 ಬಾಯಲಿಲ ದ ೇವರ ಮಾತು  

ಧಮೊೇಾಪದ ೇಶಕವಿಂಡ 18:15-22 ನ್ಸ್ಮ್ಮ ದ ೇವರವದ ಯಹ ಕೇವನತ 
ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಸ್ಹ ಕೇದರರಲ್ಲಿ ನನನಿಂರ್ ಪರವವದಿಯನತನ (ನ್ಸ್ಮ್ಗ್ ) 
ಏಪಾಡಿಸ್ತವನತ; ಅವನ್ಸ್ಗ್ ೇ ನ್ಸ್ೇವು ಕ್ರವಿಗ್ ಕಡಬ ೇಕತ. ಹ ಕೇರ ೇಬ್ಲನಲ್ಲ ಿ

ನ್ಸ್ೇವು ಸ್ಭ ಕಕಡಿದ ದಿನದಲ್ಲ ಿ ಹವಗ್ ಯೇ ಕ ಕೇರಿಕ ಕಿಂಡತ – ನಮ್ಮ 
ದ ೇವರವದ ಯಹ ಕೇವನ ಸ್ಾರವನತನ ಇನತನ ಕ ೇಳಲಕ ಈ 

ಘಕೇರವವದ ಅಗಿನಜವಾಲ ಯನತನ ಇನತನ ನ ಕೇಡಲಕ ನಮ್ಗ್  
ಮ್ನಸಿ್ಲಿ; ಕ ೇಳಿ ನ ಕೇಡಿದರ  ಸ್ರ್ ುೇವು ಎಿಂದತ ನ್ಸ್ೇವು ಹ ೇಳಿದಿರಷ ಿ. 
ಆಗ ಯಹ ಕೇವನತ ನನಗ್  ಇವರತ ಹ ೇಳಿದ ಮವತ್ತ ಒಳ ಳೇದ ೇ; ಇವರ 

ಸ್ಾದ ೇಶದವರಲ್ಲ ಿ ನ್ಸ್ನನಿಂರ್ ಪರವವದಿಯನತನ ಅವರಿಗ್ ಕೇಸ್ೂರ 

ಏಪಾಡಿಸ್ತವ ನತ; ಅವನ ಬವಯಿಿಂದ ನನನ ಮವತ್ತಗಳನತನ 
ನತಡಿಸ್ತವ ನತ; ನವನತ ಅವನ್ಸ್ಗ್  ಆಜ್ಞವಪಿಸಿದಾನ ನಲವಿ ಅವನತ ಅವರಿಗ್  
ತಿಳಿಸ್ತವನತ.  

 ಪಾವಾದಿಗ  ಕ್ತವಿಗ ೂಡಬ ೇಕು 

ಅವನತ ನನನ ಹ ಸ್ರಿನಲ್ಲ ಿ ಹ ೇಳಿದ ಮವತ್ತಗಳಿಗ್  ಯವರತ 
ಕ್ರವಿಗ್ ಕಡತವದಿಲವಿೇ ಅಿಂರ್ವರನತನ ನವನತ ಶಕ್ಷಿಸ್ತವ ನತ. ಆದರ  
ಯವವ ಪರವವದಿ ನನ್ಸ್ನಿಂದ ಅಧಿಕವರಹ ಕಿಂದದ  ನವನತ 
ಪ್ ರೇರಣ ಮವಡದ ಮವತ್ತಗಳನತನ ಯಹ ಕೇವನ ಮವರ್ ಿಂದತ ಹ ೇಳಿ 

ಜನರಿಗ್  ತಿಳಿಸ್ತವನ ಕೇ ಇಲಿವ  ಇತ್ರ ದ ೇವರತಗಳ ಹ ಸ್ರಿನಲ್ಲ ಿ

ಮವರ್ವಡತವನ ಕೇ ಅವನ್ಸ್ಗ್  ಮ್ರಣಶಕ್ ಯವಗಬ ೇಕ ಿಂದತ ಹ ೇಳಿದನತ.  

 ಪಾವಾದನ ಯನುು ಪರಶ್  ೇಧಿಸುವುದು 

ಪರವವದಿಯತ ಹ ೇಳಿದ ಮವತ್ತ ಯಹ ಕೇವನ ಮವತ್ಲವಿ ಿಂದತ 
ತಿಳಿದತಕ ಕಳುಳವದತ ಹ ೇಗ್  ಅಿಂದತಕ ಕಳುಳತಿುೇರ ಕೇ? ಪರವವದಿಯತ 
ಯಹ ಕೇವನ ಮವರ್ ಿಂದತ ಹ ೇಳಿ ಮ್ತಿಂತಿಳಿಸಿದ ಸ್ಿಂಗತಿ ನಡ ಯದ  
ಹ ಕೇದರ  ಅವನ ಮವತ್ತ ಯಹ ಕೇವನದಲಿವ ಿಂದತ ನ್ಸ್ೇವು 
ತಿಳಿದತಕ ಕಳಳಬ ೇಕತ. ಅವನತ ಅಧಿಕವರವಿಲಿದ  ಮವರ್ವಡಿದವನತ; 
ಅವನ್ಸ್ಗ್  ಹ ದರಬವರದತ. 

ಸ್ಮ್ತವ ೇಲನತ ಮ್ತ್ತು ಪರವವದಿಗಳ ಮ್ಿಂಡಳಿ/ಮ್ಠ 
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ಸಮುವ ೇಲ್ನ ನಾಯಕತವದಲಿಲ, ಪಾವಾದಿಯ ಸ ೇವ ಯು 
ಸಿಂಪೂಣಾಗವಸ ಾತ್ ಗ  ಬಿಂತು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 13:20 ಇಷ್ಿರ ಕಳಗ್  ಸ್ತಮವರತ 
ನವನಕರ ೈವತ್ತು ವರತಷ್ಗಳು ಗತಿಸಿದವು. ಇದವದ ಮೇಲ  
ಪರವವದಿಯವದ ಸ್ಮ್ತವ ೇಲನ ಕವಲದ ವರ ಗ್  ನವಯಯವಧಿಪತಿಗಳನತನ 
ಕ ಕಟ್ಿನತ. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 3:23-26 ಆ ಪರವವದಿಯ ಮವತ್ನತನ 
ಕ ೇಳದಿರತವ ಪರತಿಯಬಬನತ ನಮ್ಮ ಜನರ ಕಳಗಿಿಂದ ಸ್ಿಂಪೂಣಾವವಗಿ 

ನವಶವವಗತವನತ ಎಿಂಬದ ೇ. ಇದಲಿದ  ಸ್ಮ್ತವ ೇಲನಕ ಅವನ 

ತ್ರತವವಯ ಬಿಂದತ ಪರವವದಿಸಿದ ಎಲವಿ ಪರವವದಿಗಳ  ಸ್ಹ ಈಗಿನ 

ದಿನಗಳ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರತ. ನ್ಸ್ೇವು ಪರವವದಿಗಳ ಶಷ್ಯರಕ 

ದ ೇವರತ ನಮ್ಮ ಪಿತ್ೃಗಳ ಸ್ಿಂಗಡ ಮವಡಿಕ ಕಿಂಡ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಗ್  
ಬವಧಯರಕ ಆಗಿದಿಾೇರಿ. ಆತ್ನತ ಅಬರಹವಮ್ನ್ಸ್ಗ್  – ನ್ಸ್ನನ ಸ್ಿಂತ್ತಿಯ 

ಮ್ಕಲಕ ಭಕಲ ಕೇಕದ ಎಲವಿ ಕತಲದವರಿಗಕ 

ಆಶೇವವಾದವುಿಂಟವಗತವದತ ಎಿಂದತ ಹ ೇಳಿ ಆ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯನತನ 
ಮವಡಿಕ ಕಿಂಡನಲವಿ. ಮೊದಲತ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್ವಗಿಯೇ ದ ೇವರತ ತ್ನನ 
ಸ ೇವಕನನತನ ಏಪಾಡಿಸಿ ಈತ್ನತ ನ್ಸ್ಮ್ಮಲ್ಲ ಿ ಪರತಿಯಬಬನನತನ 
ಅವನವನ ಕ ಟ್ಿ ನಡರ್ ಗಳಿಿಂದ ತಿರತಗಿಸಿ ನ್ಸ್ಮ್ಮನತನ 
ಆಶೇವಾದಿಸ್ಬ ೇಕ ಿಂದತ ಆತ್ನನತನ ಕಳುಹಿಸಿಕ ಕಟ್ಟಿದವಾನ  ಎಿಂದತ 
ಹ ೇಳಿದನತ. 

 ಪಾವಾದಿಗಳ ಮಿಂಡಳಿಯ/ಮಠದ ಸಾಾಪನ  

ಸಮುವ ೇಲ್ನು ಪಾವಾದಿಗಳ ಮಿಂಡಳಿಯನುು ಅರ್ವಾ ಮಠವನುು 
ಸಾಾಪಿಸ್ದನು ಮತುು ವಾಕಯಗಳಲಿಲ ಶಿಕ್ಷಿತರು, ದ ೇವರ ಧವನಗ  
ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿ ಸಾಿಂದಿಸುವವರು ಮತುು ದ ೇವರ ೂಿಂದಿಗ  ಅಗಾಧವಾದ 

ಆತಿಮಕ ಸಿಂಬಿಂಧವುಳುವರು ಆದ ಪುರುಷ್ರಗ  ಹ ೂಸ 

ಪಾವಾದನಾತಮಕ ವಯವಸ ಾಯನುು ಸಾಾಪಿಸ್ದನು. 

1 ಸ್ಮ್ತವ ೇಲ 19:20,21 ಅವನತ ಅವನನತನ ಹಿಡಿದತ ತ್ರತವದಕವೂಗಿ 

ಆಳುಗಳನತನ ಕಳುಹಿಸಿದನತ. ಅವರತ ಹ ಕೇಗಿ ಅಲ್ಲನಿ ಪರವವದಿ 

ಸ್ಮ್ಕಹವು ಪರವಶವವಗಿ ಮವರ್ವಡತವದನಕನ ಸ್ಮ್ತವ ೇಲನತ 
ಅವರ ನವಯಕವವಗಿ ನ್ಸ್ಿಂತಿರತವದನಕನ ಕಿಂಡವಗ ದ ೇವರ ಆತ್ಮವು 
ಅವರ ಮೇಲ ಯಕ ಬಿಂದಿತ್ತ. ಅವರಕ ಪರವಶರವಗಿ 

ಮವರ್ವಡರ್ ಕಡಗಿದರತ. ಸೌಲನ್ಸ್ಗ್  ಈ ವತ್ಾಮವನವು ಮ್ತಟ್ಟಿದವಗ 

ಅವನತ ಬ ೇರ  ಆಳುಗಳನತನ ಕಳುಹಿಸಿದನತ. ಇವರಕ 
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ಪರವಶರವದರತ. ಮ್ಕರನ ಯ ಸವರಿ ಇನಕನ ಕ ಲವು ಮ್ಿಂದಿ 

ಆಳುಗಳನತನ ಕಳುಹಿಸಿದನತ. ಇವರಕ ಪರವಶರವದರತ. 

ಸಮುವ ೇಲ್ನು, ಈ ಮಿಂಡಳಿಗಳನುು ಅರ್ವಾ ಮಠಗಳನುು ನಾಲ್ುಾ 
ಸಾಳಗಳಲಿಲ ಸಾಾಪಿಸ್ದನು. 

 ರಾಮಾ 

1 ಸ್ಮ್ತವ ೇಲ 19:18-21,23 ದವವಿೇದನತ ತ್ಪಿಪಸಿಕ ಕಿಂಡತ 
ರವಮ್ದಲ್ಲಿದಾ ಸ್ಮ್ತವ ೇಲನ ಬಳಿಗ್  ಬಿಂದತ ಸೌಲನತ ತ್ನಗ್  
ಮವಡಿದ ಾಲಿವನತನ ತಿಳಿಸಿದನತ ಅವರಿಬಬರಕ ಹ ಕೇಗಿ ಅಲ್ಲನಿ ಮ್ಠದಲ್ಲ ಿ

ವವಸ್ವವಗಿದಾರತ. ದವವಿೇದನತ ರವಮ್ದ ಮ್ಠದಲ್ಲಿರತವದತ ಸೌಲನ್ಸ್ಗ್  
ಹ ಕರ್ವುಗಲತ ಅವನತ ಅವನನತನ ಹಿಡಿದತ ತ್ರತವದಕವೂಗಿ ಆಳುಗಳನತನ 
ಕಳುಹಿಸಿದನತ. ಅವರತ ಹ ಕೇಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪರವವದಿ ಸ್ಮ್ಕಹವು 
ಪರವಶವವಗಿ ಮವರ್ವಡತವದನಕನ ಸ್ಮ್ತವ ೇಲನತ ಅವರ 

ನವಯಕವವಗಿ ನ್ಸ್ಿಂತಿರತವದನಕನ ಕಿಂಡವಗ ದ ೇವರ ಆತ್ಮವು ಅವರ 

ಮೇಲ ಯಕ ಬಿಂದಿತ್ತ. ಅವರಕ ಪರವಶರವಗಿ 

ಮವರ್ವಡರ್ ಕಡಗಿದರತ. ಸೌಲನ್ಸ್ಗ್  ಈ ವತ್ಾಮವನವು ಮ್ತಟ್ಟಿದವಗ 

ಅವನತ ಬ ೇರ  ಆಳುಗಳನತನ ಕಳುಹಿಸಿದನತ. ಇವರಕ 

ಪರವಶರವದರತ. ಮ್ಕರನ ಯ ಸವರಿ ಇನಕನ ಕ ಲವು ಮ್ಿಂದಿ 

ಆಳುಗಳನತನ ಕಳುಹಿಸಿದನತ. ಇವರಕ ಪರವಶರವದರತ. ಅವನತ 
ಅಲ್ಲಿಿಂದ ರವಮ್ದ ಮ್ಠಕ ೂ ಹ ಕೇಗತವವಗ ದ ೇವರ ಆತ್ಮವು ಅವನ 

ಮೇಲ ಯಕ ಬಿಂದಿತ್ತ. ಅವನತ ಆ ಊರನತನ ಮ್ತಟ್ತಿವವರ ಗ್  
ಪರವಶನವಗಿ ಮವರ್ವಡತರ್ವು ಹ ಕೇದನತ. 

 ಬ ೇತ್ ೇಲ್ 

2 ಅರಸ್ತಗಳು 2:3 ಬ ೇರ್ ೇಲ್ಲನ ಪರವವದಿ ಮ್ಿಂಡಲ್ಲನವರತ 
ಎಲ್ಲೇಷ್ನನತನ ಎದತರತಗ್ ಕಿಂಡತ ಅವನನತನ ಯಹ ಕೇವನತ ಈ ಹ ಕತ್ತು 
ನ್ಸ್ನನ ಯಜಮವನನನತನ ನ್ಸ್ನನ ಬಳಿಯಿಿಂದ ಮೇಲಕ ೂ 
ರ್ ಗ್ ದತಕ ಕಳುಳವನ ಿಂಬದತ ನ್ಸ್ನಗ್  ಗ್ ಕತ್ತುಿಂಟ ಕೇ ಎಿಂದತ ಕ ೇಳಿದರತ. 

 ಯರಕ ೂೇ 

2 ಅರಸ್ತಗಳು 2: 5 ಅಲ್ಲಿನ ಪರವವದಿ ಮ್ಿಂಡಲ್ಲನವರತ ಅವನನತನ 
ಎದತರತಗ್ ಕಿಂಡತ ಅವನನತನ ಯಹ ಕೇವನತ ಈ ಹ ಕತ್ತು ನ್ಸ್ನನ 
ಯಜಮವನನನತನ ನ್ಸ್ನನ ಬಳಿಯಿಿಂದ ಮೇಲಕ ೂ 
ರ್ ಗ್ ದತಕ ಕಳುಳವನ ಿಂಬದತ ನ್ಸ್ನಗ್  ಗ್ ಕತ್ತುಿಂಟ ಕೇ ಎಿಂದತ ಕ ೇಳಿದರತ. 
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 ಗಿಲಾೆಲ್ 

2 ಅರಸ್ತಗಳು 4:38 ಎಲ್ಲೇಷ್ನತ ತಿರಿಗಿ ಗಿಲವಿಲ್ಲಗ್  ಹ ಕೇದನತ. ಅಗ 

ದ ೇಶದಲ್ಲಿ ಬರವಿದಿಾತ್ತ. ಪರವವದಿಮ್ಿಂಡಲ್ಲಯವರತ ತ್ನನ ಮ್ತಿಂದ  
ಕಕಡಿ ಬರಲತ ಅವನತ ತ್ನನ ಸ ೇವಕನ್ಸ್ಗ್  ದ ಕಡಡ ಹಿಂಡ ಯನತನ 
ರ್ ಗ್ ದತಕ ಕಿಂಡತ ಇವರಿಗ್ ಕೇಸ್ೂರ ಅಡಿಗ್  ಮವಡತ ಎಿಂದತ 
ಆಜ್ಞವಪಿಸಿದನತ. 

ಸಮುವ ೇಲ್ನು “ಪಾವಾದಿಗಳ ಶಿಷ್ಯರಗಾಗಿ” ತನು ಮಿಂಡಳಿಗಳನುು 
ಸಾಾಪಿಸ್ದ ನಿಂತರ, ದ ೇವರ ಚಿತುವನುು ತಿಳಿದುಕ ೂಳುಲ್ು ದ ೇವರು 
ಇಸಾಾಯೇಲಿನ ಮತುು ಯಹೂದದ ಬಹುತ್ ೇಕ ರಾಜರಗ  ವ ೈಯಕ್ತುಕ 

ಪಾವಾದಿಯನುು ನಯೇಜಿಸ್ದನು. 

ಸಮುವ ೇಲ್ನ ಸ ೇವ ಗಿಿಂತ ಮೊದಲ್ು ಜನರು ಯಾಜಕನ ಮೂಲ್ಕ 

ದ ೇವರ ಬಳಿ ವಿಚಾರಸುತಿುದಾರು. ಸಮುವ ೇಲ್ನಿಂದ ಪ್ಾಾರಿಂಭವಾಗಿ, 

ಜನರು ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಪಾವಾದಿಯ ಸ ೇವ ಯ ಮೂಲ್ಕ ದ ೇವರ ಬಳಿ 

ಕ ೇಳಳತಿುದಾರು. 

ಪರವವದಿಗಳ ನವಮ್ಧ ೇಯಗಳು 

ದ ೇವರ ಮ್ನತಷ್ಯ 

ಪಾವಾದಿಗಳಳ ದ ೇವರಗ  ಹತಿುರವಾಗಿರುವವರು ಮತುು ಅವರ 

ದ ೈನಿಂದಿನ ಜಿೇವನದಲಿಲ ಮತುು ಸ ೇವ ಯಲಿಲ ದ ೇವರನುು 
ಪಾತಿನಧಿಸುವ ಮನುಷ್ಯರು ಆಗಿದಾಾರ . 

1 ಸ್ಮ್ತವ ೇಲ 9:6 ಆ ಆಳು ಇಗ್ ಕೇ, ಈ ಪಟ್ಿಣದಲ್ಲಿ ಗ್ೌರವಸ್ಾನವದ 

ಒಬಬ ದ ೇವರ ಮ್ನತಷ್ಯನ್ಸ್ರತರ್ವುನ . ಅವನತ ನತಡಿಯತವದ ಲವಿ 

ನ ರವ ೇರತತ್ುದ ; ಅಲ್ಲಿಗ್  ಹ ಕೇಗ್ ಕೇಣ; ಒಿಂದತ ವ ೇಳ  ಅವನತ ನವವು 
ಹ ಕೇಗತ್ಕೂ ಮವಗಾವನತನ ತಿಳಿಸ್ತವನತ ಎಿಂದನತ. 

ದಶಾಗಳು 

ಪಾವಾದಿಗಳನುು ಅವರ ದಶಗನಗಳ, ಪರಜ್ಞಾನ ಮತುು ದ ೇವರ 

ಜನರಗ  ತಿಳಿಸುವ ದ ೇವರ ಪಾಕಟ್ಣ ಯ ಭವಿಷ್ಯಜ್ಞಾನದ ನಮಿತುವಾಗಿ 

ಅವರನುು ದಶಿಗಗಳಳ ಎಿಂದು ಕರ ಯಲಾಗುತಿುತುು. 

1 ಸ್ಮ್ತವ ೇಲ 9:9 (ಪೂವಾ ಕವಲದಲ್ಲಿ ಇಸವರಯೇಲಯರಲ್ಲ ಿ

ಯವವನವದರಕ ದ ೈವೇತ್ುರ್ ಕ ೇಳಬ ೇಕವದರ  ದಶಾಯ ಬಳಿಗ್  
ಹ ಕೇಗ್ ಕೇಣ ಬನ್ಸ್ನರಿ ಎನತನವನತ; ಈ ಕವಲದಲ್ಲಿ 
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ಪರವವದಿಗಳ ನ್ಸ್ಸಿಕ ಕಳುಳವವರನತನ ಆ ಕವಲದಲ್ಲಿ ದಶಾಗಳ ಿಂದತ 
ಕರ ಯತತಿುದಾರತ.) 

2 ಸ್ಮ್ತವ ೇಲ 24:11 ಅವನತ ಮ್ರತದಿನ ಬ ಳಿಗ್ ಿ ಏಳುವಷ್ಿರಲ್ಲ ಿ

ಅವನ ದಶಾಯವದ ಗ್ವದ ಪರವವದಿಗ್  ಯಹ ಕೇವನತ ದಶಾನದಲ್ಲಿ ... 

ಮ್ಧಯಸ್ಾರತ 

ಪಾವಾದಿಗಳಳ ಮಧಯಸಾರಾಗಿ ಬ ೂೇಧಕರು ಅರ್ವಾ ಧಮಗಶ್ಾಸರದ 

ವಾಯಖಾಯನಕಾರರು ಆಗಿದಾರು. ಧಮಗಶ್ಾಸರದ ಅಕ್ಷರಕ್ತಾಿಂತ 

ಧಮಗಶ್ಾಸರದ ಆತಮವನುು ಅರ್ಗಮಾಡಿಕ ೂಳುಲ್ು ಅವರು ತಮಮನುು 
ತ್ಾವು ಹ ಚುಚ ಸಮಪಿಗಸ್ಕ ೂಟ್ಟರು. ಅವರು ರಾಷ್ರದ ಇತಿಹಾಸವನುು 
ಕತಗನ ವಾಕಯದ ಬ ಳಕ್ತನಲಿಲ ವಾಯಖಾಯನಸ್ದರು. 

ಯಶ್ವಯ 43:27 ನ್ಸ್ನನ ಮ್ಕಲಪಿತ್ೃವು ಪ್ವಪಿಷ್ಠನತ, ನ್ಸ್ನನ ಮ್ಧಯಸ್ಾರತ 
ನನಗ್  ದ ಕರೇಹಮವಡಿದವರತ. 

ಸ್ಿಂದ ೇಶಕರತ/ದಕತ್ರತ 

ದ ೇವರು ತನು ಜನರಗ  ಕ ೂಡುವುದಕ ಾ ಸಿಂದ ೇಶ ಇದಾಾಗ, ಆತನು 
ಅದನುು ತನು ಪಾವಾದಿಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಕಳಳಹಿಸುತಿುದಾನು. 

ಮ್ಲವಕ್ರ 3:1 ಇಗ್ ಕೇ ನನನ ದಕತ್ನನತನ ಕಳುಹಿಸ್ತರ್ ುೇನ . ಆತ್ನತ 
ನನನ ಮ್ತಿಂದ  ದವರಿಯನತನ ಸ್ರಿಮವಡತವನತ. ನ್ಸ್ೇವು ಹಿಂಬಲ್ಲಸ್ತವ 

ಕತ್ಾನತ ತ್ನನ ಆಲಯಕ ೂ ಫಕೂನ ೇ ಬರತವನತ. ಆಹವ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  
ಇಷ್ಿನವದ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ದಕತ್ನತ ಬರತರ್ವುನ . ಇದತ 
ಸ ೇನವಧಿೇಶಾರ ಯಹ ಕೇವನತ ನತಡಿ. 

ಪರವವದಿಗಳು 

ಇದು ಅತಯಿಂತ ಸಾಮಾನಯವಾದ ನಾಮಧ ೇಯವಾಗಿತುು. 

ಮ್ರ್ವುಯ 10:41 ಪರವವದಿಯನತನ ಪರವವದಿಯಿಂದತ 
ಸ ೇರಿಸಿಕ ಕಳುಳವವನತ ಪರವವದಿಗ್  ಬರತ್ಕೂ ಪರತಿಫಲವನತನ 
ಹ ಕಿಂದತವನತ. ನ್ಸ್ೇತಿವಿಂತ್ನನತನ ನ್ಸ್ೇತಿವಿಂತ್ನ ಿಂದತ 
ಸ ೇರಿಸಿಕ ಕಳುಳವವನತ ನ್ಸ್ೇತಿವಿಂತ್ನ್ಸ್ಗ್  ಬರತ್ಕೂ ಪರತಿಫಲವನತನ 
ಹ ಕಿಂದತವನತ. 
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ಯೇಸ್ತ, ಪರವವದಿಯವಗಿ ಆತ್ನತ ಮವಡಿದ ಸ ೇವ  

ಯೇಸುವನುು ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯಲಿಲ ಪಾವಾದಿ ಎಿಂದು 
ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲಾಗಿದ . ಪಾವಾದಿಯಾಗಿ ಆತನ ಮಾಡಿದ ಸ ೇವ ಯು 
ಇಿಂದಿನ ಪಾವಾದಿಗಳ ಸ ೇವ ಗ  ಒಿಂದು ಮಾದರಯನುು ಒದಗಿಸುತುದ . 

ಮೊೇಶ್  ಆತ್ನನತನ ಪರವವದಿ ಎಿಂದತ ಕರ ದನತ 

ಯೇಸು ಪಾವಾದಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ಾುನ  ಎಿಂದು ಮೊೇಶ್  ಪಾವಾದಿಸ್ದನು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 3:22 ಮೊೇಶ್ ಯತ ಹ ೇಳಿದ ಾೇನಿಂದರ   
ದ ೇವರವಗಿರತವ ಕತ್ಾನತ ನನನನತನ ಏಪಾಡಿಸಿದಿಂರ್  ನ್ಸ್ಮ್ಮ 
ಸ್ಹ ಕೇದರರಲ್ಲಿ ಮ್ರ್ ಕುಬಬ ಪರವವದಿಯನತನ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  
ಏಪಾಡಿಸಿಕ ಕಡತವನತ, ಆತ್ನತ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ಹ ೇಳುವ ಎಲವಿ ಮವತ್ತಗಳಿಗ್  
ಕ್ರವಿಗ್ ಕಡಬ ೇಕತ. 

ಯೇಸ್ತ ತ್ನನನತನ ರ್ವನತ ಪರವವದಿ ಎಿಂದತ ಕರ ದತಕ ಕಿಂಡನತ 

ಯೇಸು ತನುನುು ತ್ಾನು ಪಾವಾದಿ ಎಿಂದು ಹ ೇಳಿಕ ೂಿಂಡನು. 

ಲಕಕ 4:24 ಆದರ  ಯವವ ಪರವವದಿಯಕ ಸ್ಾದ ೇಶದಲ್ಲ ಿ

ಸ್ಮ್ಮತ್ನಲಿವ ಿಂದತ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ಸ್ತ್ಯವವಗಿ ಹ ೇಳುರ್ ುೇನ . 

ಮವಕಾ 6:4 ಯೇಸ್ತ ಅವರಿಗ್  ಪರವವದಿಯತ ಬ ೇರ  ಎಲ್ಲಿದಾರಕ 

ಅವನ್ಸ್ಗ್  ಮ್ಯವಾದ  ಉಿಂಟ್ತ; ಆದರ  ಸ್ಾದ ೇಶದಲ್ಲಿಯಕ ಸ್ಾಿಂತ್ 

ಜನರಲ್ಲಿಯಕ ಸ್ಾಿಂತ್ ಮ್ನ ಯಲ್ಲಿಯಕ ಮವತ್ರ ಮ್ಯವಾದ ಯಿಲಿ 
ಎಿಂದತ ಹ ೇಳಿದನತ. 

ಪರವವದಿ ಎಿಂದತ ಗತರತತಿಸ್ಲಪಟ್ಿನತ 

ಯೇಸುವನುು ಅನ ೇಕರಿಂದ ಪಾವಾದಿ ಎಿಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಾಟ್ಟನು. 

ಯೇಹವನ 6:14 ಆತ್ನತ ಮವಡಿದ ಈ ಸ್ಕಚಕಕವಯಾವನತನ ಆ 

ಜನರತ ನ ಕೇಡಿ ಲ ಕೇಕಕ ೂ ಬರಬ ೇಕ ದ ಈ ಪರವವದಿ ಈತ್ನ ೇ ನ್ಸ್ಜ 

ಎಿಂದತ ಹ ೇಳಿಕ ಕಿಂಡರತ. 

ಯೇಹವನ 9:17 ಹಿೇಗಿರಲವಗಿ ಅವರತ ತಿರಿಗಿ ಆ ಕತರತಡನನತನ 
ಅವನತ ನ್ಸ್ನಗ್  ಕಣತುಕ ಕಟ್ಿದಾರಿಿಂದ ನ್ಸ್ೇನತ ಅವನ ವಿಷ್ಯವವಗಿ ಏನತ 
ಹ ೇಳುತಿುೇ ಎಿಂದತ ಕ ೇಳಿದವಗ ಅವನತ ಆತ್ನತ ಪರವವದಿ ಅನತನರ್ ುೇನ  
ಎಿಂದತ ಹ ೇಳಿದನತ. 

ಪರವವದಿಯವಗಿ ಮವತ್ನವಡಿದನತ 
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ಪಾವಾದಿಯಾಗಿ, ಯೇಸು ಈ ಭೂಮಿಯಲಿಲ ತನು ತಿಂದ ಯ ಪರವಾಗಿ 

ಮಾತನಾಡಿದಾನು. 

ಇಬ್ಲರಯ 1:1,2 ಪುರವತ್ನ ಕವಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿತ್ೃಗಳ ಸ್ಿಂಗಡ 

ಪರವವದಿಗಳ ಬವಯಿಿಂದ ಭವಗ ಭವಗವವಗಿಯಕ ವಿಧ ವಿಧವವಗಿಯಕ 

ಮವರ್ವಡಿದ ದ ೇವರತ. 

ಈ ಅಿಂತ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಿಂಗಡ ಮ್ಗನ ಮ್ತಖವಿಂತ್ರ 

ಮವರ್ವಡಿದವಾನ  ... 

ಯೇಹವನ 12:49 ಯವಕಿಂದರ  ನನನಷ್ಿಕ ೂ ನವನ ೇ 
ಮವರ್ವಡಿದವನಲಿ. ನನನನತನ ಕಳುಹಿಸಿ ಕ ಕಟ್ಿ ತ್ಿಂದ ೇಯೇ – ನ್ಸ್ೇನತ 
ಇಿಂರ್ಥಿಂರ್ದನತನ ಹ ೇಳಬ ೇಕತ ಹಿೇಗ್  ಹಿೇಗ್  ಮವರ್ವಡಬ ೇಕತ ಎಿಂಬದವಗಿ 

ನನಗ್  ಆಜ್ಞ ಕ ಕಟ್ಟಿದವಾನ . 

ಯೇಹವನ 17:8 ಹ ೇಗ್ ಿಂದರ  ನ್ಸ್ೇನತ ನನಗ್  ಕ ಕಟ್ಿ ಮವತ್ತಗಳನತನ 
ನವನತ ಇವರಿಗ್  ಕ ಕಟ್ಟಿದ ಾೇನ . ಇವರತ ಆ ಮವತ್ತಗಳನತನ ಕ ೈಕ ಕಿಂಡತ 
ನನನನತನ ನ್ಸ್ನನ ಬಳಿಯಿಿಂದ ಹ ಕರಟ್ತಬಿಂದ ನ ಿಂದತ ನ್ಸ್ಜವವಗಿ ತಿಳಿದತ 
ನ್ಸ್ೇನ ೇ ನನನನತನ ಕಳುಹಿಸಿಕ ಕಟ್ಟಿರತವುದವಗಿ ನಿಂಬ್ಲದವಾರ . 

ಮ್ತಿಂಬರತವ ಸ್ಿಂಗತಿಗಳನತನ ಮ್ತಿಂತಿಳಿಸಿದನತ 

ಪಾವಾದಿಯಾಗಿ, ಯೇಸು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ  ದ ೇವರ ಸಿಂದ ೇಶವನುು 
ಘೂೇಷಿಸ್ದುಾ ಮಾತಾವಲ್ಲದ , ಮುಿಂಬರುವ ಅನ ೇಕ ಸಿಂಗತಿಗಳನುು 
ಮುಿಂತಿಳಿಸ್ದನು. 

ಹ ಕಸ್ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಪರವವದಿಗಳು 

ಸವನನ್ಸ್ಕನವದ ಯೇಹವನನತ 

ಯೇಹಾನನು ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಕ ೂನ ಯ ಪಾವಾದಿ 

ಆಗಿದಾಾನ . ಅವನ ಸ ೇವ ಯು ಜನರನುು ತಮಮ ಮಸ್ುೇಯನನುು 
ಸ್ವೇಕರಸುವುದಕ ಾ ಸ್ದಧಪಡಿಸುವುದಾಗಿತುು. 

ಮ್ರ್ವುಯ 3:3 ಕತ್ಾನ ದವರಿಯನತನ ಸಿದಾಮವಡಿರಿ ಆತ್ನ 

ಹವದಿಯನತನ ನ ಟ್ಿಗ್  ಮವಡಿರಿ ಎಿಂದತ ಅಡವಿಯಲ್ಲ ಿ ಕಕಗತವವನ 

ಶಬಾವದ  ಎಿಂಬದವಗಿ ಪರವವದಿಯವದ ಯಶ್ವಯನ್ಸ್ಿಂದ 

ಸ್ಕಚಿತ್ನವದವನ ೇ ಇವನ ೇ. 

ಅಗಬನತ 
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ಅಿಂತಿಯೇಕಯದಲಿಲ ಸ ೇವ  ಮಾಡುತಿುದಾ ಪಾವಾದಿಯಾದ ಅಗಬನ 

ಸ ೇವ ಯ ಮೂಲ್ಕ ಯೂದಾಯದಲಿಲದಾ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ಕ್ಾಮದ 

ವಿನಾಶದಿಿಂದ ತಪಿಾಸ್ಕ ೂಿಂಡರು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 11:27-30 ಅ ಕವಲದಲಿ್ಲ ಪರವವದಿಗಳವಗಿದಾ 
ಕ ಲವರತ ಯರಕಸ್ಲ ೇಮನ್ಸ್ಿಂದ ಅಿಂತಿಯೇಕಯಕ ೂ ಬಿಂದರತ. ಅವರಲ್ಲ ಿ

ಅಗಬನ ಿಂಬವನ ಕಬಬನತ ಎದತಾ ಲ ಕೇಕಕ ೂಲವಿ ದ ಕಡಡ ಕ್ವಮ್ ಬರತವದತ 
ಎಿಂದತ ಪವಿರ್ವರತ್ಮ ಪ್ ರೇರಣ ಯಿಿಂದ ಸ್ಕಚಿಸಿದನತ. ಅದತ ಕೌಿದಯ 
ಚಕರವತಿಾಯ ಕವಲದಲ್ಲ ಿ ಉಿಂಟವಯಿತ್ತ; ಆಗ ಆ ಶಷ್ಯರಲ್ಲ ಿ

ಪರತಿಯಬಬರತ ಯಕದವಯ ಸಿೇಮಯಲ್ಲಿ ವವಸ್ವವಗಿದಾ 
ಸ್ಹ ಕೇದರರಿಗ್  ತ್ಮ್ಮ ತ್ಮ್ಮ ಶಕಯನತಸವರ ದರವಯಸ್ಹವಯ 

ಮವಡಬ ೇಕ ಿಂದತ ನ್ಸ್ಶಿಯಿಸಿಕ ಕಿಂಡರತ. ಹವಗ್ ಯೇ ಮವಡಿ ಅದನತನ 
ಬವನಾಬ ಸೌಲರ ಕ ೈಯಿಿಂದ ಸ್ಭ ಯ ಹಿರಿಯರಿಗ್  ಕಳುಹಿಸಿದರತ. 

ಅಗಬನು ಅಪೊಸುಲ್ನಾದ ಪ್ೌಲ್ನಗ  ವ ೈಯಕ್ತುಕವಾಗಿ ಪಾವಾದನಾ 

ಸ ೇವ  ಮಾಡಿದನು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 21:10,11 ನವವು ಅಲ್ಲಿ ಅನ ೇಕ ದಿವಸ್ಗಳು 
ಇದಾ ಮೇಲ , ಅಗಬನ ಿಂಬ ಒಬಬ ಪರವವದಿಯತ ಯಕದವಯದಿಿಂದ 

ನಮ್ಮ ಬಳಿಗ್  ಬಿಂದತ ಪ್ೌಲನ ನಡತಕಟ್ಿನತನ ರ್ ಗ್ ದತ ತ್ನನ 
ಕ ೈಕವಲತಗಳನತನ ಕಟ್ಟಿಕ ಕಿಂಡತ -- ಈ ನಡತಕಟ್ತಿ ಯವವನದ ಕೇ ಆ 

ಮ್ನತಷ್ಯನನತನ ಯಹಕದಯರತ ಇದ ೇ ರಿೇತಿಯವಗಿ ಯರಕಸ್ಲ ೇಮನಲ್ಲ ಿ

ಕಟ್ಟಿ ಅನಯಜನರ ಕ ೈಗ್  ಒಪಿಪಸಿ ಕ ಕಡತವರತ, ಹಿೇಗ್  ಪವಿರ್ವರತ್ಮನತ 
ಹ ೇಳುರ್ವುನ ಿಂಬದವಗಿ ಹ ೇಳಿದನತ. 

ಇತರ ಪಾವಾದಿಗಳನುು ಅಗಬನ ೂಿಂದಿಗ  ಯರೂಸಲ ೇಮಿನಿಂದ 

ಅಿಂತಿಯೇಕಯಕ ಾ ಕಳಳಹಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ಹ ಸರುಗಳನುು ನಮಗ  
ತಿಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 11:27 ಅ ಕವಲದಿಲ್ಲ ಪರವವದಿಗಳವಗಿದಾ 
ಕ ಲವರತ ಯರಕಸ್ಲ ೇಮನ್ಸ್ಿಂದ ಅಿಂತಿಯೇಕಯಕ ೂ ಬಿಂದರತ. 

ಅಿಂತಿಯೇಕಯದಲ್ಲನಿ ಐದತ ಮ್ಿಂದಿ ಪರವವದಿಗಳು 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 13:1 ಅಿಂತಿಯೇಕಯದಲ್ಲಿದಾ ಸ್ಭ ಯಳಗ್  
ಪರವವದಿಗಳ  ಬ ಕೇಧಕರಕ ಇದಾರತ; ಯವರವರಿಂದರ  – ಬವನಾಬ, 

ನ್ಸ್ೇಗರನ ಿಂಬ ಸಿಮಯೇನ, ಕತರ ೇನಯದ ಲಕಕಯ ಉಪರವಜನವದ 

ಹ ರ ಕೇದನ ಸವಕತ್ಮ್ಮನವದ ಮನಹ ೇನ, ಸೌಲ ಇವರ ೇ. 
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ಅನಯಜನರ ಬಳಿಗ  ಅಪೊಸುಲ್ರಾಗಿ ಕಳಳಹಿಸಲ್ಾಡುವ ಮೊದಲ್ು ಸೌಲ್ 

ಮತುು ಬಾನಗಬರು ಪಾವಾದಿಗಳಳ ಮತುು ಬ ೂೇಧಕರಾಗಿ 

ನಿಂಬಿಗಸ್ುಕ ಯಿಿಂದ ಸ ೇವ  ಮಾಡುತಿುದಾರು. 

ಯಕದ ಮ್ತ್ತು ಸಿೇಲ 

ಪಾವಾದಿಗಳಾಗಿದಾ, ಯೂದ ಮತುು ಸ್ೇಲ್ನಗ  ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿಗ  
ಬಲ್ವನುು ಮತುು ಪೊಾೇತ್ಾುಹವನುು ಉಿಂಟ್ುಮಾಡುವ ಸ ೇವ ಯಿತುು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 15:32 ಯಕದನಕ ಸಿೇಲನಕ ರ್ವವ ೇ 
ಪರವವದಿಗಳವಗಿದಾದರಿಿಂದ ಸ್ಹ ಕೇದರರನತನ ಅನ ೇಕ ಮವತ್ತಗಳಿಿಂದ 

ಪರಬ ಕೇಧಿಸಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದರತ. 

ಪರವವದಿನ್ಸ್ಯರ ಸ ೇವ  

ಪಾವಾದಿಸ್ದ ಅರ್ವಾ ದ ೇವರ ಪಾವಾದಿನಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಾಟ್ಟ 
ಸ್ರೇಯರ ಅನ ೇಕ ಉದಾಹರಣ ಗಳಿವ . 

ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯಲಿಲ ಮಿಯಾಗಮಳಳ, ದ ಬ ೂೇರಳಳ, ಹುಲ್ಾಳಳ 
ಅರ್ವಾ ಯಶ್ಾಯನ ಹ ಿಂಡತಿಯ ಬಗ ೆ ನಾವು ಕಲಿಯಬಹುದು. 

ಅನನ 

ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಪಾವಾದಿನಯರಲಿಲ ಅನುಳಳ ಕ ೂನ ಯ 

ಪಾವಾದಿನ ಆಗಿದಾಳಳ. ಶಿಶುವಾಗಿದಾ, ಯೇಸು ಶಿೇಘಾದಲ ಲೇ ತನು 
ಜನರಗ  ವಿಮೊೇಚನ ಯನುು ಉಿಂಟ್ುಮಾಡುವನು ಎಿಂದು ಅವಳಿಗ  
ತಿಳಿದಿತುು. 

ಲಕಕ 2:36, 38 ಇದಲಿದ  ಅಸ ೇರನ ಕತಲದ ಫನತವ ೇಲನ 

ಮ್ಗಳವದ ಅನನಳ ಿಂಬ ಒಬಬ ಪರವವದಿನ್ಸ್ ಇದಾಳು. ಆಕ  ಅದ ೇ 
ಗಳಿಗ್ ಯಲ್ಲಿ ಹತ್ುರಕ ೂ ಬಿಂದತ ದ ೇವರಿಿಂದವದ ಉಪಕವರವನತನ ನ ನಸಿ 

ಕ ಕಿಂಡವಡಿದಾಲಿದ  ಯರಕಸ್ಲ ೇಮನ ಬ್ಲಡತಗಡ ಯನತನ 
ಹವರ ೈಸ್ತತಿುದದವರ ಲಿರ ಸ್ಿಂಗಡ ಆತ್ನ ವಿಷ್ಯವವಗಿ 

ಮವರ್ವಡತವವಳವದಳು. 

ಯೇವ ೇಲನ ಪರವವದನ  

ಯೇವ ೇಲ್ನು ಸ್ರೇಯರ ಪಾವಾದನಾ ಸ ೇವ ಯ ಬಗ ೆ ಪಾವಾದಿಸ್ದಾನು 
ಮತುು ಪ್ ೇತಾನು ಯೇವ ೇಲ್ನ ಪಾವಾದನ ಯ ನ ರವ ೇರಕ ಯನುು 
ದೃಢಪಡಿಸ್ದನು. 
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ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:16-18 ಆದರ  ಇದತ ಪರವವದಿಯವದ 

ಯೇವ ೇಲನ ಮ್ಕಲಕವವಗಿ ಹ ೇಳಿಸಿದ ಸ್ಿಂಗತಿ. ಅದ ೇನಿಂದರ  ಕಡ ೇ 
ದಿವಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನವನತ ಎಲವಿ ಮ್ನತಷ್ಯರ ಮೇಲ  ನನನ ಆತ್ಮವನತನ 
ಸ್ತರಿಸ್ತವ ನತ; ನ್ಸ್ಮ್ಮಲ್ಲಿರತವ ಗಿಂಡಸ್ರಕ ಹ ಿಂಗಸ್ರಕ 

ಪರವವದಿಸ್ತವರತ; ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಯೌವನಸ್ಾರಿಗ್  ದಿವಯದಶಾನಗಳವಗತವವು 
ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗ್  ಕನಸ್ತಗಳು ಬ್ಲೇಳುವವು; ಇದಲಿದ  ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲ ಿ

ನನನ ದವಸ್ದವಸಿಯರ ಮೇಲ ಯಕ ನನನ ಆತ್ಮವನತನ ಸ್ತರಿಸ್ತವ ನತ; 
ಅವರಕ ಪರವವದಿಸ್ತವರತ. 

ಫಿಲ್ಲಪಪನ ಹ ಣತುಮ್ಕೂಳು 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 21:8,9 ಮ್ರತದಿನ ಹ ಕರಟ್ತ ಕ ೈಸ್ರ ೈಯಕ ೂ 
ಬಿಂದತ ಸೌವವತಿಾಕನವದ ಫಿಲ್ಲಪಪನ ಮ್ನ ಗ್  ಹ ಕೇಗಿ ಅವನ 

ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಳುಕ ಕಿಂಡ ವು. ಅವನತ ಆ ಏಳಾರಲ್ಲಿ ಒಬಬನತ. 
ಅವನ್ಸ್ಗ್  ಮ್ದತವ ಯವಗದ ನವಲತೂಮ್ಿಂದಿ ಹ ಣತು ಮ್ಕೂಳಿದಾರತ; 
ಅವರತ ಪರವವದಿಸ್ತವವರವಗಿದಾರತ. 

ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಗಾಿಂರ್ಗಳಳ ಸ್ರೇಯರಗ  ಪಾವಾದನಾ ಸ ೇವ ಯ 

ವರವನುು ಕ ೂಡಲಾಗಿದ ಯಿಂದು ನಶಚಯವಾಗಿ ಹ ೇಳದಿದಾರೂ, ಅವರು 
ಆತಿಮಕ ವರವಾದ ಪಾವಾದನ ಯಲಿಲ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುತಿುದಾರು ಮತುು 
ಗುರುತಿಸಲ್ಾಟ್ಟರು ಎಿಂಬುದು ಸಾಷ್ಟವಾಗಿದ . 

ಪಾವಾದಿಯಾದ ಯಶ್ಾಯನು ಮತುು ಪಾವಾದಿನ ಎಿಂದು ಕರ ಯಲ್ಾಟ್ಟ 
ಅವನ ಹ ಿಂಡತಿಯು ಕಾಯಗನವಗಹಿಸ್ದಾಿಂತ್  ಅನ ೇಕ ವ ೇಳ  ಗಿಂಡ-

ಹ ಿಂಡತಿಯ ತಿಂಡವು ಪಾವಾದನಾ ಸ ೇವ ಯ ವರದಲಿಲ 
ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುತುದ . 

ಇತರ ಗಿಂಡ-ಹ ಿಂಡತಿ ತಿಂಡಗಳಳ ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕ ಮತುು ಬ ೂೇಧಕ 

ಅರ್ವಾ ಅಪೊಸುಲ್ ಮತುು ಪಾವಾದಿಯಿಂತಹ ವಿವಿಧ ಸ ೇವ ಯ 

ವರಗಳಲಿಲ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುತುವ . ಇದು ಸಿಂಭವಿಸ್ದಾಗ 

ಸ ೇವ ಯಲಿಲ ಹ ಚಿಚನ ಶಕ್ತು ಇರುತುದ . ಒಿಂದ ೇ ದ ೇಹವಾಗಿರುವ ಗಿಂಡ 

ಮತುು ಹ ಿಂಡತಿಯು, ಅವರು ಆತಮದಲಿಲ ಕೂಡ ಒಬಬರಾಗಿದಾಾರ  ಮತುು 
ಸ ೇವ ಯ ಒಿಂದು ವರದಲಿಲ ಅನ ೇಕವ ೇಳ  ಹ ಚಿಚನ ಬಲ್ದಿಿಂದ 

ಸಾಗುತ್ಾುರ  ಮತುು ಸ ೇವ  ಮಾಡುತ್ಾುರ . 
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ಪರವಮ್ಶ್ ಾಗ್ವಗಿರತವ ಪರಶ್ ನಗಳು 

1. ಪಾವಾದಿಯ ವಿವರಣ ಯನುು ನಮಮ ಸವಿಂತ ವಾಕಯದಲಿಲ ಬರ ಯಿರ. 

 

2. “ಪಾವಾದನ ಯ ಆತಮ” ಎಿಂದರ ೇನು ಮತುು ಅದು ವಿಶ್ಾವಸ್ಯ ಜಿೇವನದಲಿಲ ಹ ೇಗ  ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುತುದ ? 

 

 

3. ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯಲಿಲ “ಪಾವಾದಿ” ಎಿಂಬ ಪದಕ ಾ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ಇತರ ನಾಮಧ ೇಯಗಳನುು ಹ ಸರಸ್ರ. 
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ಪ್ವಠ ಆರತ 

ಪರವವದಿಯ ಸ ೇವ   (ಮ್ತಿಂದತವರಿದ ಭವಗ)  

ಎಫ ಸ 4:11-13 ಆತನು ಕ ಲ್ವರನುು ಅಪೊಸುಲ್ರನಾುಗಿಯೂ ಕ ಲ್ವರನುು ಪಾವಾದಿಗಳನಾುಗಿಯೂ ಕ ಲ್ವರನುು 
ಸೌವಾತಿಗಕರನಾುಗಿಯೂ ಕ ಲ್ವರನುು ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕರನಾುಗಿಯೂ ಉಪದ ೇಶಿಗಳನಾುಗಿಯೂ ಅನುಗಾಹಿಸ್ದನು. 
ನಾವ ಲ್ಲರೂ ನಿಂಬಿಕ ಯಿಿಂದಲ್ೂ ದ ೇವಕುಮಾರನ ವಿಷ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಿಂದಲ್ೂ ಉಿಂಟಾಗುವ ಐಕಯವನುು ಹ ೂಿಂದಿ 

ಪಾವಿೇಣತ್ ಗ  ಬಿಂದವರಾಗಿ ಕ್ತಾಸು ಪರಪೂಣಗತ್ ಯಿಂಬ ಪಾಮಾಣವನುು ಮುಟ್ುಟವ ತನಕ, ದ ೇವಜನರನುು 
ಯೇಗಯಸ್ಾತಿಗ  ತರುವ ಕ ಲ್ಸಕ ೂಾೇಸಾರವೂ ಸಭ ಯ ಸ ೇವ ಗ ೂೇಸಾರವೂ ಕ್ತಾಸುನ ದ ೇಹವು 
ಅಭಿವೃದಿಾಯಾಗುವದಕ ೂಾೇಸಾವೂ ಆತನು ಇವರನುು ಅನುಗಾಹಿಸ್ದನು ... 

ಇಿಂದಿನ ಪರವವದಿಯ ಸ ೇವ  

ದ ೇವರು ಪಾವಾದಿಯ ಸ ೇವ ಯನುು ಪುನಃಸಾಾಪಿಸ್ದಾಾನ . ಈ 

ಕರ ಯುವಿಕ ಯ ಬಗ ೆ ನಮಗ  ಸಿಂಪೂಣಗ ತಿಳಳವಳಿಕ ಯನುು ನೇಡಲ್ು 
ನಾವು ಪಾವಾದಿಯ ಮತುು ಅವನ ಸ ೇವ ಯ ಬಗ  ೆ ಹ ೂಸ 

ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ನಜವಾದ ಮಾದರಯನುು ನ ೂೇಡಿಕ ೂಳುಬ ೇಕು. 

ಎಫ ಸ್ 4:12 ನವವ ಲಿರಕ ನಿಂಬ್ಲಕ ಯಿಿಂದಲಕ ದ ೇವಕತಮವರನ 

ವಿಷ್ಯವವದ ಜ್ಞವನದಿಿಂದಲಕ ಉಿಂಟವಗತವ ಐಕಯವನತನ ಹ ಕಿಂದಿ 

ಪರವಿೇಣರ್ ಗ್  ಬಿಂದವರವಗಿ ಕ್ರರಸ್ು ಪರಿಪೂಣಾರ್ ಯಿಂಬ ಪರಮವಣವನತನ 
ಮ್ತಟ್ತಿವ ತ್ನಕ ... 

ಕ್ತಾಸುನ ದ ೇಹವು ಕ್ತಾಸುನ ಪರಪೂಣಗತ್ ಯ ಪಾಮಾಣಕ ಾ ತಕಾಿಂತ್  
ಬ ಳ ಯಬ ೇಕಾದರ  ಪಾವಾದಿಯನುು ಗುರುತಿಸಬ ೇಕು, ಸ್ವೇಕರಸಬ ೇಕು 
ಮತುು ಪಾವಾದಿಯಾಗಿ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸಲ್ು ಅವಕಾಶ ನೇಡಬ ೇಕು. 

ಪರಕಟ್ಣ ಯನತನ ಉಿಂಟ್ತಮವಡತವುದತ 

ಪಾವಾದಿಯ ಸ ೇವ ಯು ಪಾಕಟ್ಣ ಯನುು ಉಿಂಟ್ುಮಾಡುತುದ . 
ಪಾವಾದಿಯು ದ ೇವರ ಸವರವನುು ವಿಶ್ ೇಷ್ವಾದ ರೇತಿಯಲಿಲ ಕ ೇಳಲ್ು 
ಸಮಯ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳುತ್ಾುನ . ಅವನು ದ ೇವರ ವಾಕಯವನುು 
ಧಾಯನಸುವುದರಲಿಲ ಮತುು ಅಧಯಯನ ಮಾಡುವುದರಲಿಲ ಸಮಯವನುು 
ವಯಯಮಾಡುತ್ಾುನ . ಪಾವಾದಿಯಾಗಿ, ಅವನು ದ ೇವರ ವಾಕಯದ ಬಗ  ೆ
ಪಾಕಟ್ಣ ಯನುು ಮತುು ಪರಜ್ಞಾನವನುು ಪಡ ದುಕ ೂಳಳುತ್ಾುನ , 
ಅದರಲ್ೂಲ ವಿಶ್ ೇಷ್ವಾಗಿ ಅವನು ಸ ೇವ ಮಾಡುತಿುರುವವರಗ  ಮತುು 
ದ ೇವರು ತನು ದ ೇಹವನುು ಪುನಃಸಾಾಪಿಸುವುದರಲಿಲ 
ಮಾಡುತಿುರುವಿಂರ್ದಾಕ ಾ ಸಿಂಬಿಂಧಪಟ್ಟದಾಾಗಿರುತುದ . 
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ಎಫ ಸ್ 3:5 ಆ ಮ್ಮ್ಾವು ಈ ಕವಲದಲ್ಲಿ ದ ೇವರ ಪರಿಶತದ ಿ

ಅಪೊಸ್ುಲರಿಗಕ ಪರವವದಿಗಳಿಗಕ ಪವಿರ್ವರತ್ಮನ್ಸ್ಿಂದ ತಿಳಿಸ್ಲಫಟ್ಿಿಂರ್  
ಬ ೇರ  ಕವಲಗಳಲ್ಲಿದಾ ಜನರಿಗ್  ತಿಳಿಸ್ಲಪಡಲ್ಲಲಿ ... 

ಪಾವಾದಿಯ ಸ ೇವ ಯು ಜನರ ಜಿೇವನದ ಬಗ ೆ ಅಿಂದರ  ಅವರ 

ಜಿೇವನದಲಿಲ ಜಯವನುು ಮತುು ಪಾಬುದಧತ್ ಯನುು ಸಾಧಿಸಲ್ು 
ಆಗದಿಂತ್  ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಟರುವ ಅವರ ಪ್ಾಪಗಳಳ ಮತುು ಸಮಸ ಯಗಳಳ 
ಸ ೇರದಿಂತ್  ನಜಾಿಂಶಗಳನುು ಮತುು ಮಾಹಿತಿಯನುು 
ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತುದ . ಈ ರೇತಿಯ ಪಾವಾದನ ಯು ಜನರನುು ದ ೇವರ 

ತಿಳಿವಳಿಕ ಯ ಕಡ ಗ  ನಡಿಸುತುದ . ಅದು ಅವರನುು ದಿಂಡನಾತಿೇಪಿಗಗ  
ಒಳಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

1 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 14:25 ಅವನ ಹೃದಯದ ರಹಸ್ಯಗಳು ಬ ೈಲವಗತವವು. 
ಮ್ತ್ತು ಅಡಡಬ್ಲದತಾ ದ ೇವರನತನ ಆರವಧಿಸಿ ದ ೇವರತ ನ್ಸ್ಜವವಗಿ 

ನ್ಸ್ಮ್ಮಲ್ಲಿದಾನ ಿಂಬದನತನ ಪರಚತರ ಪಡಿಸ್ತವನತ. 

ದಶಾನವನತನ ಉಿಂಟ್ತಮವಡತವುದತ 

ಪಾವಾದಿಯ ಸ ೇವ ಯು ದ ೇವ ಜನರಗ  ದಶಗನವನುು, ಉದ ಾೇಶವನುು 
ಮತುು ಮಾಗಗದಶಗನದ ಬುದಿಧಯನುು ಉಿಂಟ್ುಮಾಡುತುದ . 

ಜ್ಞವನ ಕೇಕ್ರು 29:18 ದ ೇವದಶಾಕರಿಲಿದಿರತವಲ್ಲಿ ಜನರತ ಅಿಂಕ  
ಮೇರತವರತ ... 

ಎಚಿರಿಕ  ನ್ಸ್ೇಡತವುದತ 

ಪಾವಾದಿಯು ದ ೇವರ ಜನರಗ  ಸಿಂರಕ್ಷಣ ಯನುು ಉಿಂಟ್ುಮಾಡುವ 

ಎಚಚರಕ ಗಳನುು ಕ ೂಡುತ್ಾುನ . ಈ ಎಚಚರಕ ಗಳಳ ಮುಿಂದ  ಇರುವಿಂರ್ 

ವಿಯಷ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರನುು ಸ್ದಧಪಡಿಸುತುವ . 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 21:10,11 ನವವು ಅಲ್ಲಿ ಅನ ೇಕ ದಿವಸ್ಗಳು 
ಇದಾ ಮೇಲ , ಅಗಬನ ಿಂಬ ಒಬಬ ಪರವವದಿಯತ ಯಕದವಯದಿಿಂದ 

ನಮ್ಮ ಬಳಿಗ್  ಬಿಂದತ ಪ್ೌಲನ ನಡತಕಟ್ಿನತನ ರ್ ಗ್ ದತ ತ್ನನ 
ಕ ೈಕವಲತಗಳನತನ ಕಟ್ಟಿಕ ಕಿಂಡತ - ಈ ನಡತಕಟ್ತಿ ಯವವನದ ಕೇ ಆ 

ಮ್ನತಷ್ಯನನತನ ಯಹಕದಯರತ ಇದ ೇ ರಿೇತಿಯವಗಿ ಯರಕಸ್ಲ ೇಮನಲ್ಲ ಿ

ಕಟ್ಟಿ ಅನಯಜನರ ಕ ೈಗ್  ಒಪಿಪಸಿ ಕ ಕಡತವರತ, ಹಿೇಗ್  ಪವಿರ್ವರತ್ಮನತ 
ಹ ೇಳುರ್ವುನ ಿಂಬದವಗಿ ಹ ೇಳಿದನತ. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 11:27,28 ಅ ಕವಲದಿಲ್ಲ ಪರವವದಿಗಳವಗಿದಾ 
ಕ ಲವರತ ಯರಕಸ್ಲ ೇಮನ್ಸ್ಿಂದ ಅಿಂತಿಯೇಕಯಕ ೂ ಬಿಂದರತ. ಅವರಲ್ಲ ಿ

ಅಗಬನ ಿಂಬವನ ಕಬಬನತ ಎದತಾ ಲ ಕೇಕಕ ೂಲವಿ ದ ಕಡಡ ಕ್ವಮ್ ಬರತವದತ 
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ಎಿಂದತ ಪವಿರ್ವರತ್ಮ ಪ್ ರೇರಣ ಯಿಿಂದ ಸ್ಕಚಿಸಿದನತ. ಅದತ ಕೌಿದಯ 
ಚಕರವತಿಾಯ ಕವಲದಲ್ಲಿ ಉಿಂಟವಯಿತ್ತ. 

ಬಲಪಡಿಸ್ತವುದತ - ಪೊರೇರ್ವ್ಹಿಸ್ತವುದತ - ಸ್ಿಂರ್ ೈಸ್ತವುದತ 

ಪಾವಾದಿಯ ಸ ೇವ ಯು ಬಲ್ಪಡಿಸುವಿಕ ಯನುು, ಪೊಾೇತ್ಾುಹವನುು 
ಮತುು ಸಿಂತ್ ೈಸುವಿಕ ಯನುು ಉಿಂಟ್ುಮಾಡುತುದ . 

1 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 14:3 ಪರವವದಿಸ್ತವವನವದರ ಕೇ ಮ್ನತಷ್ಯರ ಸ್ಿಂಗಡ 

ಮವರ್ವಡತವವನವಗಿ ಅವರಿಗ್  ಭಕ್ರುವೃದಿಾಯನಕನ ಪೊರೇರ್ವ್ಹವನಕನ 
ಸ್ಿಂರ್ ೈಸ್ತವಿಕ ಯನಕನ ಉಿಂಟ್ತಮವಡತರ್ವುನ . 

ಪಾವಾದಿಗಳಾದ ಹಗಾೆಯನು ಮತುು ಜ ಕಯಗನು ಪ್ಾಳಳಬಿದಾ 
ಅವಶ್ ೇಷ್ಗಳನುು ಪುನನಗಮಿಗಸಲ್ು ಜನರನುು 
ಪೊಾೇತ್ಾುಹಿಸ್ದಿಂತ್ ಯೇ, ಇಿಂದು ಪಾವಾದಿಯು ದ ೇವರ ಕ ಲ್ಸವನುು 
ಮುಗಿಸಲ್ು ಜನರನುು ನರಿಂತರವಾಗಿ ಪೊಾೇತ್ಾುಹಿಸುತ್ಾುನ , 
ಪ್ ಾೇರ ೇಪಿಸುತ್ಾುನ  ಮತುು ಉತ್ ುೇಜಿಸುತ್ಾುನ . 

ಎಜರ 5:1 ಆಗ ಪರವವದಿಗಳವದ ಹಗ್ವಿಯನಕ ಇದ ಕೊೇವಿನ ಮ್ಗನವದ 

ಜ ಕಯಾನಕ ಇಸವರಯೇಲ್ ದ ೇವರಿಿಂದ ಪ್ ರೇರಿತ್ರವಗಿ ಆತ್ನ 

ಹ ಸ್ರಿನಲ್ಲ ಿ ಯಹಕದದ ಮ್ತ್ತು ಯರಕಸ್ಲ ೇಮನ ಯಹಕದಯರನತನ 
ಪರಬ ಕೇಧಿಸ್ಲತ. 

ಎಜರ 6:14 ಯಹಕದಯರ ಹಿರಿಯರತ ಪರವವದಿಯವದ ಹಗ್ ಿೈ 
ಇದ ಕಾೇವಿನ ಮ್ಗನವದ ಜ ಕರಿೇಯ ಇವರ ಪರಬ ಕೇಧನ ಯಿಿಂದ 

ಪ್ ರೇರಿತ್ರವಗಿ ಕಟ್ತಿವ ಕ ಲಸ್ವನತನ ಸವಗಿಸ್ತರ್ವು ಬಿಂದತ ಇಸವರಯೇಲ್ 

ದ ೇವರ ಆಜ್ಞವನತಸವರವವಗಿಯಕ ಪ್ವರಸಿಯ ರವಜರವದ ಕ ಕೇರ ಷ್, 

ದವಯವಾವ ಷ್, ಅತ್ಾಷ್ಸ್ು ಇವರ ಅಪಪಣ ಯ ಆಧವರದಿಿಂದಲಕ 

ಕಟ್ಿಡವನತನ ಮ್ತಗಿಸಿದರತ. 

ನ ಲ ಗ್ ಕಳಿಸ್ತವುದತ ಮ್ತ್ತು ಸವಾಪಿಸ್ತವುದತ 

ಪಾವಾದಿಯ ಸ ೇವ ಯು ಸಭ ಗಳನುು ನ ಲ ಗ ೂಳಿಸುವುದನುು ಮತುು 
ಸಾಾಪಿಸುವುದನುು ಒಳಗ ೂಿಂಡಿರುತುದ . ಹ ೂಸ ಸಭ ಗಳಿಗ  ಮತುು 
ಸ ೇವ ಗಳಿಗ  ಆತಿಮಕ ಅಸ್ುವಾರ ಹಾಕುವುದರಲಿಲ ಪಾವಾದಿಯು 
ಅಪೊಸುಲ್ನ ೂಿಂದಿಗ  ಒಟಾಟಗಿ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ಾುನ . 

ಎಫ ಸ್ 2:20 ಅಪೊಸ್ುಲರಕ ಪರವವದಿಗಳ  ಎಿಂಬ ಅಸಿುವವರದ 

ಮೇಲ  ನ್ಸ್ೇವೂ ಮ್ಿಂದಿರದ ಕೇಪ್ವದಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಿಲಪಟ್ಟಿದಿಾೇರಿ ... 
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ಎಫ ಸ್ 3:5 ಆ ಮ್ಮ್ಾವು ಈ ಕವಲದಲ್ಲಿ ದ ೇವರ ಪರಿಶತದ ಿ

ಅಪೊಸ್ುಲರಿಗಕ ಪರವವದಿಗಳಿಗಕ ಪವಿರ್ವರತ್ಮನ್ಸ್ಿಂದ ತಿಳಿಸ್ಲಫಟ್ಿಿಂರ್  
ಬ ೇರ  ಕವಲಗಳಲ್ಲಿದಾ ಜನರಿಗ್  ತಿಳಿಸ್ಲಪಡಲ್ಲಲಿ ... 

ಕರ ಯತವಿಕ ಯನತನ ದೃಢಪಡಿಸ್ತವುದತ 

ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳನುು ದೃಢಪಡಿಸುವುದರಲಿಲ ಮತುು ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ 

ಜಿೇವನದಲಿಲ ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ವರಗಳ ಕಾಯಗನವಗಹಣ ಯನುು ಅವರ 

ಮೇಲ  ಕ ೈಗಳನುು ಇಡುವ ಮೂಲ್ಕ ಹರಬಿಡುವಲಿಲ ಪಾವಾದಿಗಳಳ 
ಹಿರಯರ ತಿಂಡದಲಿಲ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ಾುರ . ಈ ವಿಶ್ ೇಷ್ವಾದ ಸ ೇವ ಯ 

ಸಮಯದಲಿಲ ಅವರು ಪಾವಾದನಾ ವಾಕಯವನುು ತಿಳಿಸುತ್ಾುರ . 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 13:1-3 ಅಿಂತಿಯೇಕಯದಲ್ಲದಿಾ ಸ್ಭ ಯಳಗ್  
ಪರವವದಿಗಳ  ಬ ಕೇಧಕರಕ ಇದಾರತ; ಯವರವರಿಂದರ  – ಬವನಾಬ, 

ನ್ಸ್ೇಗರನ ಿಂಬ ಸಿಮಯೇನ, ಕತರ ೇನಯದ ಲಕಕಯ ಉಪರವಜನವದ 

ಹ ರ ಕೇದನ ಸವಕತ್ಮ್ಮನವದ ಮನಹ ೇನ, ಸೌಲ ಇವರ ೇ. ಇವರ 

ಕತ್ಾನನತನ ಸ ೇವಿಸ್ತರ್ವು ಉಪವವಸ್ಮವಡತರ್ವು ಇದವಾಗ 

ಪವಿರ್ವರತ್ಮನತ ನವನತ ಬವನಾಬ ಸೌಲರನತನ ಕರ ದ ಕ ಲಸ್ಕವೂಗಿ 

ಅವರನತನ ಪರರ್ ಯೇಕ್ರಸಿರಿ ಎಿಂದತ ಹ ೇಳಿದನತ. ಆಗ ಅವರತ 
ಉಪವವಸ್ವಿದತಾ ಪ್ವರರ್ಾನ  ಮವಡಿ ಆ ಇಬಬರ ಮೇಲ  
ಹಸವುಪಾಣಮವಡಿ ಅವರನತನ ಕಳುಹಿಸಿಕ ಕಟ್ಿರತ. 

1 ತಿಮೊಥ  4:14 ನ್ಸ್ನನಲ್ಲರಿತವ ವರವನತನ ಅಲಕ್ಷಯಮವಡಬ ೇಡ; 

ಸ್ಭ ಯ ಹಿರಿಯರತ ಪರವವದನ ಯ ಸ್ಹಿತ್ವವಗಿ ನ್ಸ್ನನ ಮೇಲ  
ಹಸ್ುಗಳನ್ಸ್ನಟವಿಗ ಅದತ ನ್ಸ್ನಗ್  ಕ ಕಡಲಪಟ್ಟಿತ್ಲವಿ. 

ಇತ್ರರ ಕಿಂದಿಗ್  ಕ ಲಸ್ ಮವಡತವುದತ 

ಪಾವಾದಿಯ ಸ ೇವ ಯು ಸವಭಾವತಃ ಸವಲ್ಾಮಟ್ಟಟಗ  
ವಯಕ್ತುನಷ್ಠವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪಾವಾದಿಯು ಪಾಬುದಧರಾದ ಇತರ 

ಹಿರಯರ ೂಿಂದಿಗ  ಒಟಾಟಗಿ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಖಯವಾದ 

ಇತಿಮಿತಿಗಳನುು ಒದಗಿಸುತುದ . ಇದು ಸಭ ಯಿಂಬ ದ ೇಹಕ ಾ 
ಸಿಂರಕ್ಷಣ ಯನುು ಮತುು ಮೊೇಸದಿಿಂದ ವಿಂಚಿತರಾಗದಿಂತ್  
ಸುರಕ್ಷತ್ ಗಳನುು ಒದಗಿಸುತುದ . ಇದರಲಿಲ ಆತಮಗಳನುು ವಿವ ೇಚಿಸುವ 

ಆತಿಮಕ ವರದಲಿಲ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುವುದು ಮುಖಯವಾಗಿದ . 

1 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 14:29 ಪರವವದಿಗಳು ಇಬಬರವಗಲ್ಲ ಮ್ಕವರವಗಲ್ಲ 

ಮವರ್ವಡಲ್ಲ ಮಕವೂದವರತ ಕ ೇಳಿ ವಿವ ೇಚನ  ಮವಡಲ್ಲ. 
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ಪರವವದಿಗಳು ಪವಿರ್ವರತ್ಮನ ವರಗಳಲ್ಲಿ ಕವಯಾನ್ಸ್ವಾಹಿಸ್ತರ್ವುರ  

ಪರಕಟ್ಣ ಯ ವರಗಳು 

ಪಾವಾದಿಯು ಪವಿತ್ಾಾತಮದ ಪಾಟ್ಣ ಯ ವರಗಳಲಿಲ ನರಗಗಳವಾಗಿ 

ಮತುು ನಖರವಾಗಿ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುತ್ಾುನ . ಪಾಕಟ್ಣ ಯ ವರಗಳಳ 
ಆತಮಭರತರಾದ ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯ ಮೂಲ್ಕ 

ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುತುದ  ಆದರೂ, ಅವು ಹ ಚುಚ ನರಗಗಳವಾಗಿ, 

ಉನುತ ಮಟ್ಟದ ನಖರತ್ ಯಿಿಂದ ಮತುು ಅಭಿಷ್ ೇಕದಿಿಂದ ಪಾವಾದಿಯ 

ಸ ೇವ ಯ ಮೂಲ್ಕ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುತುವ . 

1 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 12:7-10 ಆದರ  ಪರತಿಯಬಬನಲ್ಲ ಿ ರ್ ಕೇರಿಬರತವ 

ದ ೇವರವತ್ಮನ ವರಗಳು ಸ್ವಾರ ಪರಯೇಜನವರ್ಾವವಗಿ 

ಕ ಕಡಲಪಟ್ಟಿವ . ಒಬಬನ್ಸ್ಗ್  ದ ೇವರವತ್ಮನ ಮ್ಕಲಕ ಜ್ಞವನವವಕಯವು 
ಒಬಬನ್ಸ್ಗ್  ಆ ಆತ್ಮನ ಅನತಗತಣವವಗಿ ವಿದವಯವವಕಯವು ಒಬಬನ್ಸ್ಗ್  ಆ 

ಆತ್ಮನ್ಸ್ಿಂದಲ ೇ ನಿಂಬ್ಲಕ ಯತ ಒಬಬನ್ಸ್ಗ್  ಆ ಒಬಬ ಆತ್ಮನ್ಸ್ಿಂದಲ ೇ ನವನವ 

ರ ಕೇಗಗಳನತನ ವವಸಿಮವಡತವ ವರವು, ಒಬಬನ್ಸ್ಗ್  
ಮ್ಹರ್ವೂಯಾಗಳನತನ ಮವಡತವ ವರವು. ಒಬಬನ್ಸ್ಗ್  ಪರವವದನ ಯ 

ವರವು. ಒಬಬನ್ಸ್ಗ್  ಸ್ತ್ಯಸ್ರ್ವಯತ್ಮಗಳನತನ ವಿವ ೇಚಿಸ್ತವ ವರವು 
ಒಬಬನ್ಸ್ಗ್  ವಿವಿಧ ವವಣಿಗಳನವನಡತವ ವರವು. ಒಬಬನ್ಸ್ಗ್  ವವಣಿಗಳ 

ಅರ್ಾವನತನ ಹ ೇಳುವ ವರವು ಕ ಕಡಲಪಡತತ್ುದ . 

ಪಾವಾದಿ ಅನ ೇಕವ ೇಳ  ಮುಿಂಬರುವ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗ ೆ ಪಾವಾದನಾ 

ವಾಕಯವನುು ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಿಂಡು ಸ ೇವ ಮಾಡುತ್ಾುನ . 

 ಆಿಂತರಕ ಧವನ, ದಶಗನಗಳಳ, ಕನಸುಗಳಳ 

ತಿಳಿವಳಿಕ ಯು ಆಿಂತರಕ ಧವನಯಾಗಿ, ದಶಗನವಾಗಿ, ಕನಸಾಗಿ, 

ದ ೇವದೂತನಿಂದ ಬರುವ ಸಿಂದ ೇಶವಾಗಿ ಅರ್ವಾ ಹಠಾತ್ಾುದ 

ಅನಸ್ಕ ಯಾಗಿ ಬರಬಹುದು. 

ದವನ್ಸ್ಯೇಲ 2:19 ಆಗ ಆ ರಹಸ್ಯವು ರವತಿರಯ ಸ್ಾಪನದಲ್ಲ ಿ

ದವನ್ಸ್ಯೇಲನ್ಸ್ಗ್  ವಯಕುವವಯಿತ್ತ. ಕಕಡಲ  ದವನ್ಸ್ಯೇಲನತ 
ಪರಲ ಕೇಕ ದ ೇವರನತನ ಹಿೇಗ್  ಸ್ತುತಿಸಿದನತ. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 27:23,24 ನವನತ ಯವರವನವಗಿದ ಾೇನ ಕೇ 
ಯವರನತನ ಸ ೇವಿಸ್ತರ್ ುೇನ ಕೇ ಆ ದ ೇವರಿಿಂದ ಬಿಂದ ಒಬಬ ದಕತ್ನತ 
ಕಳ ದ ರವತಿರಯಲ್ಲಿ ನನನ ಹತಿುರ ನ್ಸ್ಿಂತ್ತ ಪ್ೌಲನ ೇ, ಭಯಪಡಬ ೇಡ, 

ನ್ಸ್ೇನತ ಚಕರವತಿಾಯ ಮ್ತಿಂದ  ನ್ಸ್ಲಿಬ ೇಕತ; ಇದಲಿದ  ನ್ಸ್ನನ ಸ್ಿಂಗಡ ಈ 

ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಪರಯವಣಮವಡತವವರ ಲಿರ ಪ್ವರಣ ದ ೇವರತ ನ್ಸ್ನನ 
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ಮೇಲಣ ದಯಯಿಿಂದ ಉಳಿಸಿಕ ಕಟ್ಟಿದವಾನ ಿಂದತ ನನನ ಸ್ಿಂಗಡ 

ಹ ೇಳಿದನತ. 

 ಆರಾಧನ ಯನುು ಅನುಸರಸುತುದ  

ನಾವು ದ ೇವರನುು ಆರಾಧಿಸುತಿುರುವಾಗ ಮತುು ಆತನ ಆತಮದಲಿಲ 
ಸಿಂಪೂಣಗವಾಗಿ ಮುಳಳಗಿರುವಾಗ ಈ ಪಾಕಟ್ಣ ಗಳಳ ಬರುತುವ . 

ಪರಕಟ್ನ  1:10 ನವನತ ಕತ್ಾನ ದಿನದಲ್ಲಿ ದ ೇವರವತ್ಮವಶನವಗಿ ... 

ಪರಕಟ್ನ  4:2 ಕಕಡಲ  ದ ೇವರವತ್ಮವಶನವದ ನತ ... 

ಪರಕಟ್ನ  17:3 ಆಗ ಅವನತ ದ ೇವರವತ್ಮವಶನವದ ನನನನತನ 
ಎತಿುಕ ಕಿಂಡತ ಅಡವಿಗ್  ಹ ಕೇದನತ. 

ಪರಕಟ್ನ  21:10 ದ ೇವರವತ್ಮವಶನವದ ನನನನತನ ಎತ್ುರವವದ ದ ಕಡಡ 
ಬ ಟ್ಿಕ ೂ ಎತಿುಕ ಕಿಂಡತ ಹ ಕೇಗಿ ... 

 ಅನರೇಕ್ಷಿತವಾದ ಆಲ ೂೇಚನ ಗಳಳ 

ಅನ ೇಕವ ೇಳ  ಪಾವಾದನ ಯನುು ನುಡಿಯುತಿುರುವಾಗ, ಪಾವಾದಿಯು 
ಪವಿತ್ಾಾತಮನಿಂದ ಎಷ್ುಟ ಪ್ ಾೇರತನಾಗಿರುತ್ಾುನ ಿಂದರ , ಅವನು 
ಸಹಜವಾಗಿ ತನಗ  ಗ ೂತಿುಲ್ಲದ ವಿಷ್ಯಗಳನುು ಹ ೇಳಳವುದನುು 
ಅವನು ಕ ೇಳಿಸ್ಕ ೂಳಳುತ್ಾುನ . 

ಇತರ ಸಮಯಗಳಲಿಲ, ವಿಶ್ಾವಸ್ಯು ಅರ್ವಾ ಪಾವಾದಿಯು ಕೂಡಲ ೇ 
ಹ ೂಸದಾದ, ತ್ಾಜಾವಾದ, ಸೃಜನಶಿೇಲ್ವಾದ ಪದಗಳನುು ಅರ್ವಾ 

ನುಡಿಗಟ್ುಟಗಳನುು ಅವನ ತನು ಆತಮದಲಿಲ ಕ ೇಳಿಸ್ಕ ೂಳಳುತ್ಾುನ . ಈ 

ಪದಗಳಳ ಅನ ೈಚಿಛಕವಾಗಿ ಮನಸ್ುಗ  ನುಗಿೆ ಸಾವಭಾವಿಕವಾದ 

ಆಲ ೂೇಚನಾ ಪಾಕ್ತಾಯಗಳನುು ಅಡಿಡಪಡಿಸುತುವ . 

ಯಶ್ವಯ 30:21 ನ್ಸ್ೇವು ಬಲಕವೂಗಲ್ಲ ಎಡಕವೂಗಲ್ಲ 

ತಿರತಗಿಕ ಕಳುಳವವಗ ಇದ ೇ ಮವಗಾ, ಇದರಲ ಿೇ ನಡ ಯಿರಿ ಎಿಂದತ 
ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಹಿಿಂದ  ಆಡತವ ಮವತ್ತ ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಕ್ರವಿಗ್  ಬ್ಲೇಳುವದತ. 

ಉಚವಿರದ ವರಗಳು 

ಉಚಾಚರದ ಪ್ ಾೇರಣ ಯ ವರಗಳಲಿಲ ಪಾವಾದಿಯು ನರಗಗಳವಾಗಿ 

ಮತುು ನಖರವಾಗಿ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುವನು. 

 ಬಲ್ಪಡಿಸುವುದು, ಭಕ್ತುವೃದಿಧಪಡಿಸುವುದು 

ಪಾವಾದಿಯು ಸಭ ಯನುು ಬಲ್ಪಡಿಸುತ್ಾುನ  ಮತುು ಭಕ್ತುಯಲಿಲ 
ವೃದಿಧಪಡಿಸುತ್ಾುನ . “ಬಲ್ಪಡಿಸುವುದು” ಅರ್ವಾ 
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“ವೃದಿಧಪಡಿಸುವುದು” ಎಿಂದರ  ನಮಿಗಸುವುದು ಅರ್ವಾ ಕಟ್ುಟವುದು 
ಎಿಂದರ್ಗ. 

1 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 14:4,5 ವವಣಿಗಳನವನಡತವವನತ ತ್ನಗ್  ಮವತ್ರ 
ಭಕ್ರುವೃದಿಾಯನತನಿಂಟ್ತಮವಡತರ್ವುನ . ಪರವವದಿಸ್ತವನತ ಸ್ಭ ಗ್  
ಭಕ್ರುವೃದಿಾಯನತನಿಂಟ್ತಮವಡತರ್ವುನ . ನ್ಸ್ೇವ ಲಿರಕ ವವಣಿಗಳ 

ನವನಡಬ ೇಕ ಿಂದತ ನವನತ ಅಪ್ ೇಕ್ಷಿಸಿದರಕ ಅದಕ್ರೂಿಂತ್ಲಕ ನ್ಸ್ೇವು 
ಪರವವದಿಸ್ಬ ೇಕ ಿಂಬತದ  ನನ್ಸ್ನಷ್ಿ. ವವನ್ಸ್ೇಗಳನವನಡತವವನತ ಸ್ಭ ಗ್  
ಭಕ್ರುವೃದಿಾಯವಗತವದಕವೂಗಿ ಆ ವವಣಿಯ ಅರ್ಾವನತನ ಹ ೇಳದ  
ಹ ಕೇದರ  ಅವನ್ಸ್ಗಿಿಂತ್ ಪರವವದಿಸ್ತವವನತ ಶ್ ರೇಷ್ಿ. 

 ಪೊಾೇತ್ಾುಹಿಸುವುದು 

ಪಾವಾದಿಯು ಸಭ ಯನುು ಪೊಾೇತ್ಾುಹಿಸುತ್ಾುನ . 

1 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 14:3 ಪರವವದಿಸ್ತವವನವದರ ಕೇ ಮ್ನತಷ್ಯರ ಸ್ಿಂಗಡ 

ಮವರ್ವಡತವವನವಗಿ ಅವರಿಗ್  ಭಕ್ರುವೃದಿಾಯನಕನ ಪೊರೇರ್ವ್ಹವನಕನ 
ಸ್ಿಂರ್ ೈಸ್ತವಿಕ ಯನಕನ ಉಿಂಟ್ತಮವಡತರ್ವುನ . 

"ಪೊಾೇತ್ಾುಹಿಸು" ಎಿಂಬುದರ ಗಿಾೇಕ ಪದವು, ದ ೇವರ ಹತಿುರಕ ಾ 
ಕರ ಯುವುದು ಎಿಂಬರ್ಗವನುು ಉಳುದಾಾಗಿದ . ದ ೇವರ ೂಿಂದಿಗ  
ನಕಟ್ವಾದ ಸಿಂಬಿಂಧ ಉಳುವರಾಗಿಬ ೇಕ ಿಂದು ಪಾವಾದಿಯು 
ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಸಭ ಯನುು ಕರ ಯುತ್ಾುನ . 

 ಸಿಂತ್ ೈಸುವುದು 

ಪಾವಾದಿಯು ದ ೇವಜನರನುು ಸಿಂತ್ ೈಸುತ್ಾುನ . 

“ಸಿಂತ್ ೈಸುವುದು” ಎಿಂಬುದರ ಗಿಾೇಕ ಪದವು, ಯಾರ ೂೇ ಒಬಬನ 

ಜ ೂತ್  ನಕಟ್ವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಎಿಂಬ ಅರ್ಗವುಳುದಾಗಿದ . 
ಪಾವಾದಿಯು ದ ೇವರ ಜನರಗ  ಆಪುವಾಗಿ, ನಕಟ್ವಾಗಿ ಮತುು 
ವ ೈಯಕ್ತುಕ ರೇತಿಯಲಿಲ ಸ ೇವ  ಮಾಡುವ ಮೂಲ್ಕ ಅವರನುು 
ಸಿಂತ್ ೈಸುತ್ಾುನ . ಅವರ ಎಲಾಲ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಅಗತಯತ್ ಗಳಳ ಮತುು 
ಅವರ ಜಿೇವನದ ಕಾಋಯಗಳಲಿಲ ಭಾಗಿಯಾಗಬ ೇಕ ಿಂಬ ದ ೇವರ 

ಆಸಕ್ತುಯನುು ಮತುು ಬಯಕ ಯನುು ಅವನು ಪಾಕಟ್ಪಡಿಸುತ್ಾುನ . 

 ವಿದಾಯ ವಾಕಯ 

ಪಾವಾದಿಯು ದ ೇವರ ವಾಕಯದಿಿಂದ ತುಿಂಬಿದವನಾಗಿರಬ ೇಕು. 

ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಗ  ಅವರು ಹುಡುಕುತಿುರುವುದರ ಉತುರವಾಗಿ 

ನದಿಗಷ್ಟವಾದ ವಾಕಯಭಾಗವನುು ಕ ೂಡುವ ಮೂಲ್ಕ ದ ೇವರ 
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ವಾಕಯವನುು ಪಾವಾದಿಸ್ದಾಗ ಅದು ಪಾವಾದನ ಯ ಅತುಯನುತ 

ವಿಧವಾಗಿದ . 

ಜ್ಞವನ ಕೇಕ್ರು 2:1-6 ಕಿಂದವ, ನನನ ಮವತ್ತಗಳನತನ ಅಿಂಗಿೇಕರಿಸಿ ನನನ 
ವಿಧಿಗಳನತನ ನ್ಸ್ಧಿಯಿಂರ್  ಕವಪ್ವಡಿಕ ಕೇ, ನ್ಸ್ನನ ಕ್ರವಿಯನತನ ಜ್ಞವನದ 

ಕಡ ಗಕ ಹೃದಯವನತನ ವಿವ ೇಕದ ಕಡ ಗಕ ತಿರತಗಿಸ್ತ; ಬತದಿಿಗ್ವಗಿ 

ಮೊರ ಯಿಟ್ತಿ ವಿವ ೇಕಕವೂಗಿ ಕಕಗಿಕ ಕಿಂಡತ ಅದನತನ ಬ ಳಿಳಯಿಂರ್ ಯಕ 

ನ್ಸ್ಕ್ ೇಪದಿಂರ್ ಯಕ ಹತಡತಕತ; ಆಗ ನ್ಸ್ೇನತ ಯಹ ಕೇವನ ಭಯವನತನ 
ಅರಿತ್ತ ದ ೈವಜ್ಞವನವನತನ ಪಡ ದತಕ ಕಳುಳವಿ. ಯಹ ಕೇವನ ೇ 
ಜ್ಞವನವನತನ ಕ ಕಡತವವತ್ನತ, ಆತ್ನ ಬವಯಿಿಂದಲ ೇ ತಿಳುವಳಿಕ ಯಕ 

ವಿವ ೇಕವೂ ಹ ಕರಟ್ತ ಬರತತ್ುವ  ... 

ಟ್ಟಪಪಣಿ: ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ವರಗಳ ಸಿಂಪೂಣಗ ಅಧಯಯನಕಾಾಗಿ, ಎ.ಎಲ್. ಮತುು 
ಜಾಯ್ಸು ಗಿಲ್ ಅವರ ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ವರಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 

ಜಿೇವಿಸುವುದು ಎಿಂಬ ಕ ೈಪಿೇಡಿಯನುು ಅಧಯಯನ ಮಾಡಬ ೇಕ ಿಂದು ನಾವು 
ಸೂಚಿಸುತ್ ುೇವ . 

ಪರವವದಿಗಳು ಕ್ರರಸ್ುನ ಎರಡನ ಯ ಬರ ಕೇಣಕವೂಗಿ ಮವಗಾವನತನ ಸಿದಿಮವಡತತಿುದವಾರ  

ಪಾವಾದಿಯಾದ, ಸಾುನಕನಾದ ಯೇಹಾನನು, ಭೂಮಿಗ  ಬಿಂದ 

ಯೇಸುವಿನ ಮೊದಲ್ ಬರ ೂೇಣಕಾಾಗಿ, ಆತನ ಸ ೇವ ಗಾಗಿ 

ಮಾಗಗವನುು ಸ್ದಧಪಡಿಸ್ದಿಂತ್ ಯೇ, ಪಾವಾದಿಗಳಳ ಇಿಂದು ಆತನ 

ಎರಡನ ಯ ಬರ ೂೇಣಕಾಾಗಿ ಮಾಗಗವನುು ಸ್ದಧಪಡಿಸುತಿುದಾಾರ . 

ಪರಕಟ್ನ  10:7 ಯತಗಯತಗ್ವಿಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯಕ ಜೇವಿಸ್ತವವತ್ನ 

ಮೇಲ  ಆಣ ಯಿಟ್ತಿ ಇನತನ ಸವವಕವಶವಿರತವದಿಲಿ ಏಳನ ಯ 

ದ ೇವದಕತ್ನತ ಶಬಾಮವಡತವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಿಂದರ  ಅವನತ 
ತ್ತತ್ಕರಿಯನತನ ಊದತವದಕ್ರೂರತವ ಸ್ಮ್ಯದಲ್ಲ ಿ ದ ೇವರತ 
ಇದತವರ ಗ್  ಗತಪುವವಗಿಟ್ಟಿದಾ ಸ್ಿಂಕಲಪವನತನ ತ್ನನ ದವಸ್ರವದ 

ಪರವವದಿಗಳಿಗ್  ಶತಭವತ್ಾಮವನವವಗಿ ತಿಳಿಸಿದಾ ಪರಕವರ 

ನ ರವ ೇರಿಸ್ತವದತ ಎಿಂದತ ಹ ೇಳಿದನತ. 

ಪರಕಟ್ನ  11:15 ಏಳನ ಯ ದ ೇವದಕತ್ನತ ತ್ತತ್ಕರಿಯನಕನದಿದನತ 
ಆಗ ಪರಲ ಕೇಕದಲ್ಲಿ ಮ್ಹವಶಬಾಗಳುಿಂಟವಗಿ ಲ ಕೇಕದ 

ರವಜವಯಧಿಕವರವು ನಮ್ಮ ಕತ್ಾನ್ಸ್ಗಕ ಆತ್ನತ ಅಭಿಷ ೇಕ್ರಸಿದವನ್ಸ್ಗಕ 

ಉಿಂಟವಯಿತ್ತ. ಆತ್ನತ ಯತಗಯತಗ್ವಿಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯಕ 

ರವಜಯವನವನಳುವನತ ಎಿಂದತ ಹ ೇಳಿದವು. 

ಆತನ ಪುನರಾಗಮನದ ಸ್ದಧತ್ ಯಲಿಲ, ಕ್ತಾಸುನು ತನು ಸಭ ಯನುು 
ಅದರ ಪೂಣಗವಾದ, ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಪಾಕಟ್ಣ ಗ  ಮತುು 
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ಉದ ಾೇಶಕ ಾ ಪುನಃಸಾಾಪಿಸುತಿುದಾಾನ . ದ ೇವರು ತನುನುು, ತನು 
ಯೇಜನ ಗಳನುು, ಉದ ಾೇಶಗಳನುು ಮತುು ತನು ಕಾಯಗಗಳನುು 
ಪಾವಾದಿಗಳ ಸ ೇವ ಯ ಮೂಲ್ಕ ಪಾಕಟ್ಪಡಿಸುತಿುದಾಾನ . 

ಪರವವದಿಗಳು ಮೊದಲತ ಹ ೇಳಿದರತ 

ಪಾತಿಯಿಂದು ಪಾಮುಖ ಸಿಂಗತಿಯಿಂತ್ ಯೇ, ದ ೇವರು ತನು 
ಎರಡನ ಯ ಬರ ೂೇಣದ ಘಟ್ನ ಗಳನುು ಪಾಕಟ್ಪಡಿಸುತ್ಾುನ , 
ಇದರಿಂದ ಆತನ ಮದಲಿಿಂಗಿತಿು ಸ್ದಧಳಾಗುತ್ಾುಳ . ದ ೇವರು 
ಯಾವಾಗಲ್ೂ ತನು ಪಾವಾದಿಗಳ ಮೂಲ್ಕ ತನು ಯೇಜನ ಗಳನುು 
ತನು ಜನರಗ  ಪಾಕಟ್ಟಸುತ್ಾುನ . 

ಅಮೊೇಸ್ 3:7 ಕತ್ಾನವದ ಯಹ ಕೇವನತ ತ್ನನ ಸ ೇವಕರವದ 

ಪರವವದಿಗಳಿಗ್  ತ್ನನ ರಹಸ್ಯವನತನ ತಿಳಿಸ್ದ  ಏನಕ ಮವಡನತ. 

ಹ ಕಸ್ ಅಸಿುವವರವನತನ ಹವಕಲತ 

ಪಾವಾದಿಗಳ ಸ ೇವ ಯನುು ಸಭ ಯಲಿಲ ಪುನಃಸಾಾಪಿಸಲ್ಾಡುತಿುರುವಾಗ, 

ಹ ೂಸ ಅಸ್ುವಾರಗಳನುು ಹಾಕಲಾಗುತುದ  ಮತುು ಅಸ್ುತವದಲಿಲರುವ 

ಸಭ ಗಳನುು ಬಲ್ಪಡಿಸಲಾಗುತುದ . ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕರು, ಸುವಾತಿಗಕರು 
ಮತುು ಬ ೂೇಧಕರು ಅಪೊಸುಲ್ರ ೂಿಂದಿಗ  ಮತುು ಪಾವಾದಿಗಳ  ಡನ  
ದೃಢವಾದ ಆತಿಮಕ ಅಸ್ುವಾರಗಳ ಮೇಲ  ಸ ೇವ  ಮಾಡುತ್ಾುರ  ಮತುು 
ಕ್ತಾಸುನ ಇಡಿೇ ದ ೇಹವು ಹ ೂಸ ಹಿಂತದ ಪರಪಕವತ್ ಗ  ಸಾಗುತುದ . 

ಅಪೊಸುಲ್ರ ಕೃತಯಗಳ ಪುಸುಕದಲಿಲರುವಿಂತ್ , ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ ಬಲಿಷ್ಠ 
ಸ ೈನಯವು ಮತ್ ೂುಮಮ ಯೇಸುವಿನ ಕಾಯಗಗಳನುು ಮಾಡುತುದ  
ಮತುು ಆತನು ಬ ೇಗನ ೇ ಹಿಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವ ಮೊದಲ್ು ಯೇಸು ಕ್ತಾಸುನ 

ಸುವಾತ್ ಗಯನುು ಲ ೂೇಕಕ ಾಲಾಲ ಸಾರಲಾಗುತುದ . 

ಯೇಹವನ 14:12 ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ನ್ಸ್ಜನ್ಸ್ಜವವಗಿ ಹ ೇಳುರ್ ುೇನ . ನನನನತನ 
ನಿಂಬತವವನತ ನವನತ ನಡಿಸ್ತವ ಕ್ರರಯಗಳನತನ ರ್ವನಕ ನಡಿಸ್ತವನತ 
ಮ್ತ್ತು ಅವುಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಮ್ಹರ್ವುದ ಕ್ರರಯಗಳನತನ ನಡಿಸ್ತವನತ. 
ಯವಕಿಂದರ  ನವನತ ತ್ಿಂದ ಯ ಬಳಿಗ್  ಹ ಕೇಗತರ್ ುೇನ . 

ಮ್ರ್ವುಯ 24:14 ಇದಲಿದ  ಪರಲ ಕೇಕ ರವಜಯದ ಈ ಸ್ತವವರ್ ಾಯತ 
ಸ್ವಾಲ ಕೇಕದಲ್ಲಿ ಎಲವಿ ಜನವಿಂಗಗಳಿಗ್  ಸವಕ್ಷಿಗ್ವಗಿ 

ಸವರಲವಗತವದತ. ಆಗ ಅಿಂತ್ಯವು ಬರತವದತ. 
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ಪರವವದಿಗಳ ಕತರಿತ್ತ ಎಚಿರಿಕ ಗಳು 

ಪಾವಾದಿಗಳ ಮತುು ಪಾವಾದನ ಗಳ ಬಗ ೆ ಸತಯವ ದದಲಿಲ ಹಲ್ವಾರು 
ಎಚಚರಕ ಗಳಿವ . ದ ೇವರು ತನು ಸಭ ಯಿಂಬ ದ ೇಹಕ ಾ 
ಪಾವಾದನ ಯನುು ಪುನಃಸಾಾಪಿಸುತಿುರುವುದರಿಂದ, ನಾವು ಪಾವಾದಿಯ 

ಮಾತುಗಳನುು ಸ್ವೇಕರಸುವಾಗ ನಾವು ಎಚಚರಕ ಗಳನುು 
ಗಮನಸಬ ೇಕು. 

ಪರವವದಿಗಳನತನ ಸಿಾೇಕರಿಸಿರಿ 

ಮೊದಲ್ನ ಯದಾಗಿ, ದ ೇವರ ಜನರಗ  ಆತನ ಪಾವಾದಿಗಳನುು ಮತುು 
ಪಾವಾದಿಗಳಾಗಿರುವ ಅವರ ಸ ೇವ ಯನುು ಸ್ವೇಕರಸಬ ೇಕು ಎಿಂದು 
ಹ ೇಳಲಾಗಿದ . 

ಮ್ರ್ವುಯ 10:41 ಪರವವದಿಯನತನ ಪರವವದಿಯಿಂದತ 
ಸ ೇರಿಸಿಕ ಕಳುಳವವನತ ಪರವವದಿಗ್  ಬರತ್ಕೂ ಪರತಿಫಲವನತನ 
ಹ ಕಿಂದತವನತ. ನ್ಸ್ೇತಿವಿಂತ್ನನತನ ನ್ಸ್ೇತಿವಿಂತ್ನ ಿಂದತ 
ಸ ೇರಿಸಿಕ ಕಳುಳವವನತ ನ್ಸ್ೇತಿವಿಂತ್ನ್ಸ್ಗ್  ಬರತ್ಕೂ ಪರತಿಫಲವನತನ 
ಹ ಕಿಂದತವನತ. 

ಸಭ ಗ  ನಷ್ಟವಾಗುವಿಂತ್ , ಅನ ೇಕ ಪಾವಾದಿಗಳನುು ತಮಮ ಸವಿಂತ 

ಸಭ ಯಲಿಲ ಉತುಮವಾಗಿ ಸ್ವೇಕರಸ್ಕ ೂಿಂಡಿಲ್ಲ. ನಜವಾದ 

ಪಾವಾದನಾತಮಕ ಸಿಂದ ೇಶದ ೂಿಂದಿಗ  ದ ೇವರು ಅವರನುು ಅಲಿಲಗ  
ಕಳಳಹಿಸ್ದಾರೂ ಅನ ೇಕವ ೇಳ  ಅವರ ಮಾತುಗಳನುು ಸಭ ಗಳಳ 
ಸ್ವೇಕರಸ್ಕ ೂಿಂಡಿಲ್ಲ. 

ಮ್ರ್ವುಯ 13:57 ಆದರ  ಯೇಸ್ತ ಅವರಿಗ್  ಪರವವದಿಯತ ಬ ೇರ  
ಎಲ್ಲಿದಾರಕ ಅವನ್ಸ್ಗ್  ಮ್ಯವಾದ  ಉಿಂಟ್ತ. ಆದರ  ಸ್ಾದ ೇಶದಲ್ಲಿಯಕ 

ಸ್ಾಿಂತ್ ಮ್ನ ಯಲ್ಲಿಯಕ ಮವತ್ರ ಮ್ಯವಾದ  ಇಲಿ ಅಿಂದನತ. 

ಪಾವಾದಿಗ  ಕ್ತವಿಗ ೂಡುವುದನುು ನರಾಕರಸದಿಂತ್  ನಮಗ  ಎಚಚರಕ  
ನೇಡಲಾಗಿದ . 

ಧಮೊೇಾಪದ ೇಶಕವಿಂಡ 18:19 ಅವನತ ನನನ ಹ ಸ್ರಿನಲ್ಲಿ ಹ ೇಳಿದ 

ಮವತ್ತಗಳಿಗ್  ಯವರತ ಕ್ರವಿಗ್ ಕಡತವದಿಲವಿೇ ಅಿಂರ್ವರನತನ ನವನತ 
ಶಕ್ಷಿಸ್ತವ ನತ. 

ಸ್ತಳುಳ ಪರವವದಿಗಳ ಬಗ್ ಿ ಎಚಿರವವಗಿರಿ 
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ಸುಳಳು ಪಾವಾದಿಗಳ ಬಗ ೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರ ಎಿಂದು ದ ೇವರು 
ಎರಡನ ಯ ಎಚಚರಕ ಯನುು ಕ ೂಟ್ಟಟದಾಾನ . ಅಿಂತಹ ಎಚಚರಕ ಗಳನುು 
ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯಲಿಲ ಕ ೂಡಲಾಗಿದ . 

ಯರ ಮೇಯ 5:30,31 ಭಿೇಕರವೂ ಅಸ್ಹಯವೂ ಆದ ಸ್ಿಂಗತಿಯತ 
ದ ೇಶದಲ್ಲಿ ನಡ ದತಬಿಂದಿದ ; ಪರವವದಿಗಳು ಸ್ತಳವಳಗಿ ಪರವವದಿಸ್ತರ್ವುರ , 
ಯವಜಕರತ ಅವರಿಿಂದ ಅಧಿಕವರ ಹ ಕಿಂದಿ ದ ಕರ ತ್ನ ಮವಡತರ್ವುರ , 
ನನನ ಜನರತ ಇದನ ನೇ ಪಿರೇತಿಸ್ತರ್ವುರ ; ಕಟ್ಿಕಡ ಗ್  ನ್ಸ್ೇವು ಏನತ 
ಮವಡತವಿರಿ? 

ಯರ ಮೇಯ 14:14 ಆಗ ಯಹ ಕೇವನತ ನನಗ್  ಹಿೇಗ್  ನತಡಿದನತ – 

ಪರವವದಿಗಳು ನನನ ಹ ಸ್ರಿನ್ಸ್ಿಂದ ಸ್ತಳವಳಗಿ ಪರವವದಿಸ್ತರ್ವುರ ; ನವನತ 
ಅವರನತನ ಕಳುಹಿಸ್ಲ್ಲಲಿ; ಅವರಿಗ್  ಅಪಪಣ ಕ ಕಡಲ್ಲಲಿ, ಏನಕ 

ಹ ೇಳಲ್ಲಲಿ; ಅವರತ ಸ್ತಳವಳದ ದಿವಯದಶಾನವನಕನ ಕಣಿಯನಕನ 
ಮವಯವತ್ಿಂತ್ರವನಕನ ಸ್ಾಕಲ್ಲಪತ್ ಮೊೇಸ್ವನಕನ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  
ಪರಕಟ್ಟಸ್ತರ್ವುರ . 

ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯಲಿಲಯೂ ಸಹ ಎಚಚರಕ ಗಳನುು ಕ ೂಡಲಾಗಿದ . 

ಮ್ರ್ವುಯ 7:15 ಸ್ತಳುಳ ಪರವವದಿಗಳ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಿ ಎಚಿರವವಗಿರಿರ 
ಅವರತ ಕತರಿವ ೇಷ್ ಹವಕ್ರಕ ಕಿಂಡತ ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಬಳಿಗ್  ಬರತರ್ವುರ . ಆದರ  
ಒಳಗ್  ನ ಕೇಡಿದರ  ಅವರತ ಬಡಕ ಕಿಂಡತ ಹ ಕೇಗತವ ರ್ ಕೇಳಗಳ ೇ. 

ಮ್ರ್ವುಯ 24:11 ಬಹತ ಮ್ಿಂದಿ ಸ್ತಳುಳ ಪರವವದಿಗಳು ಸ್ಹ ಎದತಾ 
ಅನ ೇಕರನತನ ಮೊೇಸ್ಗ್ ಕಳಿಸ್ತವರತ. 

 ತಪ್ಾಾದ ಪ್ ಾೇರಣ ಗಳಳ 

ಅನ ೇಕರು ತಮಮ ಕಾಯಗಗಳನುು ನಡಿಸ್ಕ ೂಳುಲ್ು ಅರ್ವಾ 

ಇತರರನುು ನಯಿಂತಿಾಸಲ್ು ದ ೇವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಿಂತ್  
ನಟ್ಟಸಲ್ು ಧ ೈಯಗಮಾಡಿದಾಾರ . ಇತರರು ದ ೇವರ ೂಿಂದಿಗಿನ 

ಅಗಾಧವಾದ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಿಂಬಿಂಧದಿಿಂದ ಮಾತನಾಡುವ ಬದಲ್ು 
ತಪ್ಾಾದ ಪ್ ಾೇರಣ ಗಳಿಿಂದ ಪಾವಾದಿಸ್ದಾಾರ . 

 ಮಿಂತಾವಾದದ ಆತಮಗಳಳ 

ಕ ಲ್ವರು ಮಿಂತಾವಾದದ ಆತಮಗಳಿಿಂದ ಹ ೂಿಂದಿದಾನುು 
ಪಾವಾದಿಸ್ದಾಾರ . ಇದು ನಡ ಯುವಾಗ, ಆತಮಗಳನುು ವಿವ ೇಚಿಸುವ 

ವರದಲಿಲ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖಯ, ಆಗ ಪಾಕಟ್ಣ ಗಳಳ 
ಅರ್ವಾ ಪಾವಾದನ ಗಳಳ ಎಿಂದು ಕರ ಯಲ್ಾಡುವವುಗಳನುು ಅವು 
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ಯಾವುದರಿಂದ ಬಿಂದವುಗಳಳ ಬಹಿರಿಂಗಪಡಿಸಬಹುದು - 

ವಾಮಾಚಾರ! 

 ಪವಿತ್ಾಾತಮನನುು ಕ ೇಳಿರ 

ಪವಿತ್ಾಾತಮನು ಮೊದಲ್ು ನಮಮಲಿಲ ಆಿಂತರಕವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ 

ಹ ೇಳಳವುದನುು ಕ ೇಳದ  ದ ೂಡಡ ಸೂಚಕಕಾಯಗಗಳಳ ಮತುು 
ಅದುುತಗಳಳ ನಡ ಯುತಿುದಾರೂ ನಾವು ಆ ಸ ೇವ ಯನುು 
ಸ್ವೇಕರಸಬಾರದು. ಆ ವಯಕ್ತುಯ ಸ ೇವ ಯನುು ವಿವ ೇಚಿಸಲ್ು ನಾವು 
ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬ ೇಕು. ಗೌರವಾನವತ ನಾಯಕರು 
ಆ ವಯಕ್ತುಯ ಸ ೇವ ಯನುು ಸ್ವೇಕರಸ್ದಾರೂ ಸಹ, ನಮಮ ಆತಮದ 

ಆಿಂತರಕ ಸಾಕ್ಷಿಯನುು ನಾವು ಎಿಂದಿಗೂ ನಲ್ಗಕ್ಷಿಸಬಾರದು. 

ಮವಕಾ 13:22 ಸ್ತಳುಳ ಕ್ರರಸ್ುರತ ಸ್ತಳುಳ ಪರವವದಿಗಳು ಎದತಾ 
ಸವಧಯವವದರ  ದ ೇವರವದತಕ ಕಿಂಡವರನತನ ಮೊೇಸ್ಗ್ ಕಳಿಸ್ತ 
ವದಕ ಕೂೇಸ್ೂರ ಸ್ಕಚಕಕವಯಾಗಳನಕನ ಅದತಬತ್ಕವಯಾಗಳನಕನ 
ಮವಡಿ ರ್ ಕೇರಿಸ್ತವರತ. 

ನ್ಸ್ಯಿಂತ್ರಣಕ ೂ ಒಳಪಟ್ಟಿರತತ್ುವ  

ಆತಮಗಳನುು ಮತುು ಸವನಯಿಂತಾಣವನುು ವಿವ ೇಚಿಸುವಿಂತ್  ದ ೇವರು 
ಪಾವಾದಿಗಳಿಗ  ಎಚಚರಸುತ್ಾುನ . 

1 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 14:32 ಪರವವದಿಗಳ ಆತ್ಮಗಳು ಪರವವದಿಗಳ 

ಸವಾಧಿೇನದಲ್ಲಿ ಅವ . 

ಪಾವಾದನ ಯು ತನುಷ್ಟಕ ಾ ತ್ಾನ ೇ ಬರಬಹುದಾದರೂ, ಪಾವಾದಿಗಳ 

ಆತಮ ಮತುು ವರಗಳ ಕಾಯಗನವಗಹಣ ಯು ಪಾವಾದಿಗಳ 

ನಯಿಂತಾಣಕ ಾ ಒಳಪಟ್ಟಟರುತುದ . ದ ೇವರ ೂಿಂದಿಗ  ನಕಟ್ವಾದ 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಿಂಬಿಂಧವನುು ಕಾಪ್ಾಡಿಕ ೂಳುಬ ೇಕಾದ ಪೂಣಗ 

ಜವಾಬಾಾರಯು ಪಾವಾದಿಗ  ಇರುತುದ , ಇದರಿಂದ ಅವನು 
ಯಾವಾಗಲ್ೂ ದ ೇವರು ತನು ಜನರ ೂಿಂದಿಗ  ಮಾತನಾಡುವ 

ನಮಗಲ್ವಾದ, ಸಾಷ್ಟವಾದ ಮತುು ಶುದಧವಾದ ಸಾಧನವಾಗಿರುತ್ಾುನ . 

ಪರವವದನ ಯನತನ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸ್ತವುದತ 

ಎಲಾಲ ಪಾವಾದಿಗಳಳ ತಮಮ ಎಲಾಲ ಪಾವಾದನ ಗಳನುು ಪರೇಕ್ಷಿಸಲ್ು 
ನರೇಕ್ಷಿಸಬ ೇಕು, ಅನುಮತಿಸಬ ೇಕು ಮತುು ಅವಕಾಶ ನೇಡಬ ೇಕು. 

1 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 14:29 ಪರವವದಿಗಳು ಇಬಬರವಗಲ್ಲ ಮ್ಕವರವಗಲ್ಲ 

ಮವರ್ವಡಲ್ಲ. ಮಕವೂದವರತ ಕ ೇಳಿ ವಿವ ೇಚನ  ಮವಡಲ್ಲ. 
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1 ಯೇಹವನ 4:1 ಪಿರಯರ ೇ ಅನ ೇಕ ಮ್ಿಂದಿ ಸ್ತಳುಳಪರವವದಿಗಳು 
ಲ ಕೇಕದ ಕಳಗ್  ಬಿಂದಿರತವದರಿಿಂದ ನ್ಸ್ೇವು ಆತ್ಮದ ಎಲವಿ 

ನತಡಿಗಳನತನ ನಿಂಬದ  ಆಯವ ನತಡಿಗಳು ದ ೇವರಿಿಂದ 

ಪ್ ರೇರಿತ್ವವದವುಗಳ  ೇ ಅಲಿವೇ ಎಿಂದತ ಅವುಗಳನತನ 
ಪರಿೇಕ್ಷಿಸ್ಬ ೇಕತ. 

ನಾವ ಲ್ಲರೂ ನಮಮ ಆತಿಮಕ ಜಿೇವನದಲಿಲ ಮತುು ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ವರಗಳ 

ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುವುದರಲಿಲ ಕಲಿಯುತಿುದ ಾೇವ , ಬ ಳ ಯುತಿುದ ಾೇವ  
ಮತುು ಪರಪಕವರಾಗುತಿುದ ಾೇವ  ಎಿಂಬುದನುು ನ ನಪಿನಲಿಲಟ್ುಟಕ ೂಳಿುರ. 

ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಾವು ತಪುಾಮಾಡುವಿಂರ್ವರ ೇ ಮತುು 
ಪಾಮಾದಗಳಿಗ  ಒಳಪಟ್ಟವರು ಆಗಿದ ಾೇವ . ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯು ಸರಯಾಗಿ 

ಪಾವಾದನ ಯನುು ನೇಡದ ಕಾರಣ ಅವನು ಸುಳಳು ಪಾವಾದಿ ಎಿಂದು 
ಅರ್ಗವಲ್ಲ. 

ಕ ೇಳಬ ೇಕವದ ಪರಶ್ ನಗಳು 

ಪಾವಾದನ ಯನುು ಪರೇಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಈ ಕ ಳಗಿನ 

ಪಾಶ್ ುಗಳನುು ಕ ೇಳಿರ. 

 ಈ ಪರವವದನ ಯತ ದ ೇವರ ವವಕಯದ ಕಿಂದಿಗ್  
ಹ ಕಿಂದಿಕ ಯವಗಿದ ಯೇ? 

ದ ೇವರು ಬರ ಯಲ್ಾಟ್ಟ ತನು ವಾಕಯಕ ಾ ವಿರುದಧವಾದ ಸಿಂದ ೇಶವನುು 
ಎಿಂದಿಗೂ ಕ ೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪವಿತ್ಾಾತಮನು ತನ ೂುಿಂದಿಗ  ತ್ಾನು 
ವಿರುದಧವಾಗಿ ಕಾಯಗಮಾಡಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ! 

 ಪರವವದನ ಯನತನ ಒಳ ಳಯ ಮ್ತ್ತು ಖಿಂಡಿಸ್ದ ಆತ್ಮದಿಿಂದ 

ನತಡಿಯಲವಗಿದ ಯೇ? 

ದ ೇವರು ಖಿಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ - ಸ ೈತ್ಾನನು ಖಿಂಡಿಸುತ್ಾುನ . ದ ೇವರು 
ಪ್ಾಪವನುು ತ್ ೂೇರಸ್ಕ ೂಟಾಟಗ ಅದು ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ 

ವ ೈಯುಕ್ತುಕವಾಗಿರುತುದ  ಮತುು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ವಯಕ್ತುಗ  
ಪರಹಾರವನುು ಉಿಂಟ್ುಮಾಡುತುದ . ನಮಮನುು ಪಶ್ಾಚತ್ಾುಪಕ ಾ 
ನಡ ಸುವುದು ದ ೇವರ ಬಯಕ ಯಾಗಿದ ಯೇ ಹ ೂರತು - ನಮಮನುು 
ಖಿಂಡನ ಗ  ಒಳಪಡಿಸುವುದಲ್ಲ. 

ರ ಕೇಮವಪುರ 8:34 ಅಪರವಧಿಗಳ ಿಂದತ ನ್ಸ್ಣಾಯಿಸ್ತವವರತ 
ಯವರತ? ಕ್ರರಸ್ು ಯೇಸ್ತ ಮ್ರಣವನತನ ಹ ಕಿಂದಿದಾಲಿದ  ಜೇವಿತ್ನವಗಿ 

ಎದತಾ ದ ೇವರ ಬಲಗಡ ಯಲ್ಲಿದತಾ ನಮ್ಗ್ ಕೇಸ್ೂರ 

ಬ ೇಡತವವನವಗಿದವಾನ . 
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 ಅವನ ಅರ್ವವ ಅವಳ ಪರವವದನ ಯತ ನ ರವ ೇರತತ್ುದ ಯೇ? 

ಧಮೊೇಾಪದ ೇಶಕವಿಂಡ 18:22 ... ಪರವವದಿಯತ ಯಹ ಕೇವನ 

ಮವರ್ ಿಂದತ ಹ ೇಳಿ ಮ್ತಿಂತಿಳಿಸಿದ ಸ್ಿಂಗತಿ ನಡ ಯದ  ಹ ಕೇದರ  
ಅವನ ಮವತ್ತ ಯಹ ಕೇವನದಲಿವ ಿಂದತ ನ್ಸ್ೇವು ತಿಳಿದತಕ ಕಳಳಬ ೇಕತ. 
ಅವನತ ಅಧಿಕವರವಿಲಿದ  ಮವರ್ವಡಿದವನತ; ಅವನ್ಸ್ಗ್  ಹ ದರಬವರದತ. 

 ಅವನತ ಅರ್ವವ ಅವಳು ಭಕ್ರುಯ, ಕ್ರರಸ್ು ಕ ೇಿಂದಿರತ್ ಜೇವನವನತನ 
ನಡ ಸ್ತರ್ವುರ ಯೇ? 

ಯರ ಮೇಯ 23:15,16 ಆದಕವರಣ ಸ ೇನವಧಿೇಶಾರನವದ 

ಯಹ ಕೇವನತ ಪರವವದಿಗಳ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿೇಗನತನರ್ವುನ  – ಆಹವ, 

ನವನತ ಇವರಿಗ್  ಕಹಿಯವದ ಆಹವರಪ್ವನಗಳನತನ ಕ ಕಡತವ ನತ; 
ಯರಕಸ್ಲ ೇಮನ ಪರವವದಿಗಳಿಿಂದ ಭರಷ್ಿತ್ನವು ದ ೇಶದಲ ಿಲವಿ 

ಹರಡಿದ ಯಷ ಿ. ಸ ೇನವಧಿೇಶಾರನವದ ಯಹ ಕೇವನತ ಇಿಂರ್ ನತನರ್ವುನ  
– ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ಪರವವದಿಸ್ತವ ಪರವವದಿಗಳ ಮವತ್ತಗಳನತನ ಕ ೇಳಬ ೇಡಿರಿ; 

ನ್ಸ್ಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಯರ್ಾನ್ಸ್ರಿೇಕ್ ಯನತನ ಹತಟ್ಟಿಸ್ತರ್ವುರ ; ಯಹ ಕೇವನ 

ಬವಯಿಿಂದ ಹ ಕರಟ್ದಾನತನ ನತಡಿಯದ  ಸ್ಾಿಂತ್ ಹೃದಯಕ ೂ 
ಹ ಕಳ ದದಾನ ನೇ ಹ ೇಳುರ್ವುರ . 

 ಈ ಪರವವದನ ಯ ಕತರಿತ್ತ ಪವಿರ್ವರತ್ಮನತ ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲ ಿ ಸವಕ್ಷಿ 

ನತಡಿಯತರ್ವುನ ಯೇ? 

1 ಯೇಹವನ 2:20,21 ನ್ಸ್ೇವು ಪವಿತ್ರನವಗಿರತವವತ್ನ್ಸ್ಿಂದ 

ಅಭಿಷ ೇಕವನತನ ಹ ಕಿಂದಿದವರವಗಿದತಾ ಎಲಿರಕ ತಿಳಿದವರವಗಿದಿಾೇರಿ. 

ನ್ಸ್ೇವು ಸ್ತ್ಯವನತನ ತಿಳಿಯದವರ ಿಂಬ ಭವವನ ಯಿಿಂದಲಿ. ನ್ಸ್ೇವು 
ಅದನತನ ತಿಳಿದಿರತವದರಿಿಂದಲಕ ಯವವ ಸ್ತಳ ಳ ಸ್ತ್ಯದಿಿಂದ ಹತಟ್ಟಿ 
ಬರತವದಿಲಿವ ಿಂಬದನತನ ನ್ಸ್ೇವು ತಿಳಿದವರವಗಿರತವದರಿಿಂದಲಕ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  
ಬರ ದ ನತ. 

 ಇದನತನ ಎರಡತ ಅರ್ವವ ಮ್ಕರತ ಸವಕ್ಷಿಗಳ ಬವಯಿಯ ಮ್ಕಲಕ 

ದೃಢಪಡಿಸ್ಲವಗಿದ ಯೇ? 

2 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 13:1 ನವನತ ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಬಳಿಗ್  ಬರತವದತ ಇದತ 
ಮ್ಕರನ ಯ ಸವರಿ ಇಬಬರತ ಮ್ಕವರತ ಸವಕ್ಷಿಗಳ ಬವಯಿಿಂದ 

ಪರತಿಯಿಂದತ ಸ್ಿಂಗತಿ ಸವಾಪಿತ್ವವಗಬ ೇಕತ. 
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ಪರವಮ್ಶ್ ಾಗ್ವಗಿರತವ ಪರಶ್ ನಗಳು 

1. ಪಾವಾದನಾ ಸ ೇವ ಯು ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕನಷ್ಠ ಮೂರು ವಿಷ್ಯಗಳನುು ಹ ಸರಸ್ರ. 

 

2. ಪಾವಾದಿಗ  ಅರ್ವಾ ಪಾವಾದಿಸುತಿುರುವ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿಗ  ಪಾವಾದನಾತಮಕ ವಾಕಯವು ಅರ್ವಾ ಸಿಂದ ೇಶವು ಹ ೇಗ  
ಬರುತುದ  ಎಿಂಬುದನುು ವಿವರಸ್ರ. 
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ಪ್ವಠ ಏಳು 

ಸ್ತವವತಿಾಕನ ಸ ೇವ  
ಎಫ ಸ 4:11 ಆತನು ಕ ಲ್ವರನುು ಅಪೊಸುಲ್ರನಾುಗಿಯೂ ಕ ಲ್ವರನುು ಪಾವಾದಿಗಳನಾುಗಿಯೂ ಕ ಲ್ವರನುು 
ಸೌವಾತಿಗಕರನಾುಗಿಯೂ ಕ ಲ್ವರನುು ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕರನಾುಗಿಯೂ ಉಪದ ೇಶಿಗಳನಾುಗಿಯೂ ಅನುಗಾಹಿಸ್ದನು ... 

ಅಪೊಸುಲ್ರ ಕೃತಯಗಳಳ 21:8 ಮರುದಿನ ಹ ೂರಟ್ು ಕ ೈಸರ ೈಯಕ ಾ ಬಿಂದು ಸೌವಾತಿಗಕನಾದ ಫಿಲಿಪಾನ ಮನ ಗ  
ಹ ೂೇಗಿ ಅವನ ಬಳಿಯಲಿಲಯೇ ಇಳಳಕ ೂಿಂಡ ವು. ಅವನು ಆ ಏಳವರಲಿಲ ಒಬಬನು. 

2 ತಿಮೊಥ  4:5 ಆದರ  ನೇನು ಎಲ ಲ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲ ಸವಸಾಚಿತುವಾಗಿರು. ಶಾಮಯನುು ತ್ಾಳಿಕ ೂ. ಸೌವಾತಿಗಕನ 

ಕ ಲ್ಸವನುು ಮಾಡು. ನನಗ  ನ ೇಮಿಸ್ರುವ ಸ ೇವ ಯನುು ಲ ೂೇಪವಿಲ್ಲದ  ನಡಿಸು.  

ಪಿೇಠಿಕ  

ಸುವಾತಿಗಕನು ಇಿಂದು ದ ೇವರ ಸ ೈನಯದ ಮುಿಂಚೂಣಿಯಲಿಲದಾಾನ . 
ಯೇಸುವಿನ ಬಗ ೆ ತ್ಾನು ನ ೂೇಡುವಿಂರ್ದಾನುು ಪಾತಿಯಬಬರಗೂ 

ಹ ೇಳಳವ ಕಡು ಬಯಕ ಯು ಅವನಗ  ಇದ . ಈ ಲ ೂೇಕದಲಿಲ 
ನಶಿಸ್ಹ ೂೇಗುತಿುರುವವರಗ  ನರಿಂತರವಾಗಿ ಸುವಾತ್ ಗಯನುು 
ಸಾರುವ ಹೃದಯ ಅವನಗ  ಇದ . 

ಸುವಾತಿಗಕನು ತನು ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯ ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ 

ಗ ೂೇಡ ಗಳ  ಳಗ  ಇರುವುದರಲಿಲ ತೃಪುನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು 
ಯಾವಾಗಲ್ೂ ತನು ಸವಿಂತ ಪಟ್ಟಣದಲಿಲ ಅರ್ವಾ ಭೂಮಿಯ 

ಕಟ್ಟಕಡ ಯವರ ಗ  ಇರುವ ನಶಿಸ್ಹ ೂೇಗುತಿುರುವವರನುು ಸಿಂಧಿಸ್ 

ಸುವಾತ್ ಗ ಸಾರುತ್ಾುನ . ಅವನು ಹ ೂೇದಲ ಲಲಾಲ ಅವನು ಯೇಸುವಿನ 

ಬಗ ೆ ಜನರಗ  ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುತ್ಾುನ  ಅರ್ವಾ ಉಪದ ೇಶ 

ಮಾಡುತ್ಾುನ . 

ಕತಗನು ಅವನ ೂಿಂದಿಗ  ಕಾಯಗ ಮಾಡುತಿುರುವುದಾರಿಂದ ಮತುು 
ಆತನ ವಾಕಯವನುು ದೃಢಪಡಿಸುತಿುರುವುದರಿಂದ ಅವನ ದ ೈನಿಂದಿನ 

ಜಿೇವನದಲಿಲ ಮತುು ಸ ೇವ ಯಲಿಲ ಸೂಚಕಕಾಯಗಗಳಳ, 
ಮಹತ್ಾಾಯಗಗಳಳ ಮತುು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಅದುುತಗಳಳ 
ನಡ ಯುತುವ . 

ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ನಜವಾದ ಸುವಾತಿಗಕನು ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ 

ಜನರನುು ಗ ಲ್ುಲವುದು ಮಾತಾವಲ್ಲ, ಅದುುಕರವಾದ 

ಸುವಾತ್ಾಗಸ ೇವ ಗಾಗಿ ಇತರ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿಗ  ತರಬ ೇತಿ ಕ ೂಡುವಲಿಲ 
ಮತುು ಅನಿಂತರ ಅವರನುು ಸುವಾತ್ಾಗ ಸ ೇವ ಗಳಿಗಾಗಿ 

ಸ್ದಧಗ ೂಳಿಸುವಲಿಲ ಸಕ್ತಾಯವಾಗಿ ತ್ ೂಡಗಿರುತ್ಾುನ . 
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ಅನ ೇಕ ಸಾಿಂಪಾದಾಯಿಕ ಮಾದರಗಳಿಗ  ವಯತಿುರಕುವಾಗಿ, 

ಸುವಾತಿಗಕನು ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಲಿಲ ಸುವಾತ್ಾಗ ಕೂಟ್ಗಳನುು 
ನಡ ಸುವುದು ಮಾತಾವಲ್ಲ. ಅದಕ ಾ ಬದಲಾಗಿ, ಅವನು 
ಸುವಾತ್ ಗಯನುು ಕ ೇಳಬ ೇಕಾದ ಜನರು ವಾಸ್ಸುತಿುರುವ ಮತುು 
ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುತಿುರುವ ಬಿೇದಿಗಳಲಿಲ, ಸಿಂತ್ ಗಳಲಿಲ, ಹಳಿುಗಳಲಿಲ ಅರ್ವಾ 

ಕಾಡುಗಳಲಿಲ ಸ ೇವ ಮಾಡುತ್ಾುನ . 

ಸುವಾತಿಗಕನು ತನು ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಲಿಲರುವಾಗ ಅವನ ಸ ೇವ ಯು 
ಸಾಳಿೇಯ, ರಾಷಿರೇಯ ಮತುು ಲ ೂೇಕದ ಸುವಾತಿಗಕರಣದ 

ದಶಗನವನುು ಜನರ ಹೃದಯದಲಿಲ ಮೂಡಿಸುವುದು ಆಗಿರುತುದ . 
ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಗಸ ೇವ ಯ ಮೂಲ್ಕ ಯೇಸುವಿನ 

ಸುವಾತ್ ಗಯನುು ನಶಿಸ್ಹ ೂೇಗುತಿುರುವವರಗ  ಹ ೇಗ  ತಲ್ುಪಿಸಬ ೇಕು 
ಎಿಂದು ಸಭ ಯಲಿಲರುವ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿಗ  ತರಬ ೇತಿ ಕ ೂಡುವುದು ಸಹ 

ಆಗಿದ . 

ಸುವಾತಿಗಕನು ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿಗ  ಸುವಾತ್ ಗಯನುು ವ ೈಯಕ್ತುಕವಾಗಿ 

ಪರಣಾಮಕಾರಯಗಿ ಸಾರುವುದರ ವಿಧಾನಗಳನುು ನರಿಂತರವಾಗಿ 

ಬ ೂೇಧಿಸುತ್ಾುನ . ರ ೂೇಗಿಗಳನುು ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಮತುು 
ಬಾಧ ಗ ೂಳಗಾಗದವರನುು ಬಿಡಿಸುವುದು ಹ ೇಗ  ಎಿಂದು ಅವರಗ  
ತರಬ ೇತಿ ಕ ೂಡಬ ೇಕು. 

ನಶಿಸ್ಹ ೂೇಗುತಿುರುವವರನುು ಸಿಂಧಿಸಲ್ು ಅವನು ಸುವಾತ್ಾಗಸ ೇವಾ 

ತಿಂಡಗಳನುು ಸ್ದಧಪಡಿಸುತ್ಾುನ . ಅವರು ಬಿೇದಿಗಳಲಿಲ ಧ ೈಯಗದಿಿಂದ 

ಸುವಾತ್ ಗಯನುು ಸಾರುವುದು ಮಾತಾವಲ್ಲದ , ವ ೈಯಕ್ತುಕವಾಗಿ 

ಸುವಾತ್ ಗ ಸಾರುವುದರಲಿಲಯೂ, ನಶಿಸ್ಹ ೂೇಗುತಿುರುವವರನುು 
ಸಿಂಧಿಸುವುದರಲಿಲಯೂ, ಒಬ ೂಬಬಬರಗ  ಪಾತಿದಿನವೂ ಸುವಾತ್ ಗ 

ಸಾರುವುದರಲಿಲ ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗಿರುತ್ಾುನ . 

ಸುವಾತಿಗಕನು ನಶಿಸ್ಹ ೂೇಗುತಿುರುವವರಗ  ಸುವಾತ್ ಗಯನುು 
ಸಾರಲ್ು ಲ್ಭಯವಿರುವ ಎಲಾಲ ಆಧುನಕ ಸಿಂವಹನ ಮತುು ಸಾರಗ ಯ 

ಸಾಧನಗಳನುು ಬಳಸ್ಕ ೂಳಳುತ್ಾುನ , ಎಲ್ಲಕ್ತಾಿಂತ ಹ ಚಾಚಗಿ, ಜನರಿಂದ 

ಜನರಗ  ಸುವಾತ್ ಗಯನುು ಸಾರುವ ಪರಕಲ್ಾನ ಗ  ಅವನು 
ಸಮಪಿಗತನಾಗಿರುತ್ಾುನ . ಸುವಾತ್ ಗಯನುು ಸಾರುವ ಎಲ ಲಡ  
ನಶಿಸ್ಹ ೂೇಗುತಿುರುವವರಗ  ದ ೇವರು ತನು ವಾಕಯವನುು 
ದೃಢಪಡಿಸುವಾಗ ಅವನು ಅದುುತಗಳನುು ನರೇಕ್ಷಿಸುತ್ಾುನ  ಮತುು 
ಅನುಭವಿಸುತ್ಾುನ . 

ಸುವಾತ್ಾಗಸ ೇವ ಯು ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯ ಸ ೇವ  ಮತುು 
ಜವಾಬಾಾರ ಆಗಿದಾರೂ, ಸುವಾತಿಗಕನು ಈ ಕ್ ೇತಾದಲಿಲ ಉನುತ 
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ಮಟ್ಟದ ಅಭಿಷ್ ೇಕದಿಿಂದ ಸ ೇವ  ಮಾಡುತ್ಾುನ . ಅವನು 
ಸುವಾತ್ಾಗಸ ೇವ ಯಲಿಲ ಪರಣಿತನಾಗಿರುತ್ಾುನ . ಸುವಾತ್ಾಗಸ ೇವ ಯ 

ಕ ಲ್ಸವನುು ಮಾಡಲ್ು ಎಲಾಲ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳನುು ಸ್ದಧಪಡಿಸುವುದು 
ಅವನ ಮುಖಯ ಜವಾಬಾಾರಯಾಗಿದ . 

ಗಿರೇಕ್ಸ್ ಪದಗಳ ವಿವರಣ  

ಸುವಾತಿಗಕನಗ  ಅರ್ವಾ ಅವನ ಕ ಲ್ಸಕ ಾ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದಿಂತ್  ಮೂರು 
ಗಿಾೇಕ ಪದಗಳನುು ಬಳಸಲಾಗಿದ . ಮೂರೂ ಪದಗಳಳ ಒಿಂದ ೇ 
ಮೂಲ್ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದಿವ  ಮತುು ಇದು ಇಿಂಗಿಲಷ್ ಭಾಷ್ ಯ 

“ಇವಾಯಿಂಜಿಲಿರ್ಸಟ” ಪದದ ಮೂಲ್ವಾಗಿದ . 

ಇವವಯಗ್ ಲ್ಲಜ ಕ - ಸ ೇವ  

“ಇವಾಯಗ ಲಿಜ ೂ” ಸ ೇವ ಯನುು ಸೂಚಿಸುತುದ  ಮತುು ಶುಭ ವಾತ್ ಗ 

ಅರ್ವಾ ಸಿಂತ್ ೂೇಷ್ದ ಸುದಿಾಯನುು ಘೂೇಷಿಸುವುದು ಎಿಂಬುದು 
ಇದರರ್ಗವಾಗಿದ . 

ಈ ಪದವು ಸುವಾತಿಗಕನ ಸ ೇವ ಯನುು ಸೂಚಿಸುತುದ  ಮತುು ಹ ೂಸ 

ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯಲಿಲ ಸುವಾತಿಗಕನಾಗಿ ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ಸ ೇವ ಯನುು 
ಸೂಚಿಸುವ ಉಲ ಲೇಖಗಳನುು ಒಳಗ ೂಿಂಡಿಂತ್  ಇದನುು ಅನ ೇಕ ಬಾರ 

ಬಳಸಲಾಗಿದ . 

 ಯೇಸುವಿನ ಸ ೇವ  

ಲಕಕ 4:18 ಕತ್ಾನ ಆತ್ಮವು ನನನ ಮೇಲ  ಅದ , ಆತ್ನತ ನನನನತನ 
ಬಡವರಿಗ್  ಶತಭವತ್ಾಮವನವನತನ ಸವರತವದಕ ೂ ಅಭಿಷ ೇಕ್ರಸಿದನತ. 
ಸ ರ ಯವರಿಗ್  ಬ್ಲಡತಗಡ ಯವಗತವದನತನ ಮ್ತ್ತು ಕತರತಡರಿಗ್  
ಕಣತುಬರತವದನತನ ಪರಸಿದಿಿ ಪಡಿಸ್ತವದಕಕೂ ಕತಗಿಸಿ್ಲಪಟ್ಿವರನತನ ಬ್ಲಡಿಸಿ 

ಕಳುಹಿಸ್ತವದಕಕೂ ... 

 ದೂತರ ಸ ೇವ  

ಲಕಕ 1:19 ಆ ದಕತ್ನತ -- ನವನತ ದ ೇವರ ಸ್ನ್ಸ್ನಧಿಯಲ್ಲ ಿನ್ಸ್ಲತಿವ 

ಗಬ್ಲರಯೇಲನತ; ನ್ಸ್ನನ ಕಕಡ ಮವರ್ವಡಿ ಈ ಶತಭವತ್ಾಮವನವನತನ 
ನ್ಸ್ಗ್  ತಿಳಿಸ್ತವದಕವೂಗಿ ನವನತ ಕಳುಹಿಸ್ಲಪಟ್ಟಿದ ಾೇನ . 

ಲಕಕ 2:10 ಆ ದಕತ್ನತ ಅವರಿಗ್  ಹ ದರಬ ೇಡಿರಿ, ಕ ೇಳಿರಿ; 

ಜನರಿಗ್ ಲವಿ ಮ್ಹವ ಸ್ಿಂರ್ ಕೇಷ್ವನತನಿಂಟ್ತಮವಡತವ 

ಶತಭಸ್ಮವಚವರವನತನ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ತಿಳಿಸ್ತರ್ ುೇನ . 

 ಸಾುನಕನಾದ ಯೇಹಾನನ ಸ ೇವ  
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ಲಕಕ 3:18 ಇನತನ ಬ ೇರ  ಅನ ೇಕ ಮವತ್ತಗಳಿಿಂದ ಅವನತ 
ಇಸವರಯೇಲ್ ಜನರಿಗ್  ಬತದಿಿಹ ೇಳಿ ಸ್ತವವರ್ ಾಯನತನ ಸವರತತಿುದಾನತ. 

 ಆದಿ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ ಸ ೇವ  

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8:4 ಚದರಿಹ ಕೇದವರತ ಅಲಲಿ್ಲಿ ಹ ಕೇಗಿ 

ಸ್ತವವರ್ವಾ ವವಕಯವನತನ ಸವರತತಿುದಾರತ. 

 ಫಿಲಿಪಾನ ಸ ೇವ  

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8:12 ಆದರ  ಫಿಲ್ಲಪಪನತ ದ ೇವರ ರವಜಯದ 

ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯಕ ಯೇಸ್ತಕ್ರರಸ್ುನ ಹ ಸ್ರಿನ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯಕ 

ಶತಭವತ್ಾಮವನವನತನ ಸವರಲತ ಗಿಂಡಸ್ರಕ ಹ ಿಂಗಸ್ರಕ ನಿಂಬ್ಲ 

ದಿೇಕ್ವಸವನನಮವಡಿಸಿಕ ಕಿಂಡರತ. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8:35 ಫಿಲ್ಲಪಪನತ ಉಪದ ೇಶಸ್ತವದಕ ೂ 
ರ್ ಕಡಗಿ ಅದ ೇ ವಚನವನತನ ಆಧವರಮವಡಿಕ ಕಿಂಡತ ಅವನ್ಸ್ಗ್  
ಯೇಸ್ತವಿನ ವಿಷ್ಯವವದ ಸ್ತವವರ್ ಾಯನತನ ತಿಳಿಸಿದನತ. 

 ಪ್ ೇತಾ ಮತುು ಯೇಹಾನರ ಸ ೇವ  

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8:25 ಹಿೇಗಿರಲವಗಿ ಅವರತ ಕತ್ಾನ 

ವವಕಯವನತನ ಪರಮವಣಪೂವಾಕವವಗಿ ಹ ೇಳಿದ ಮೇಲ  
ಯರಕಸ್ಲ ೇಮಗ್  ಹಿಿಂತಿರತಗಿ ಹ ಕರಟ್ತ ಸ್ಮವಯಾದವರ ಅನ ೇಕ 

ಊರತಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತವವರ್ ಾಯನತನ ಸವರಿದರತ. 

 ಪ್ೌಲ್ನ ಸ ೇವ  

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 13:32 ದ ೇವರತ ನಮ್ಮ ಪಿತ್ೃಗಳಿಗ್  ಮವಡಿದ 

ವವಗ್ವಾನವನತನ ನಮ್ಮ ಮ್ಕೂಳಿಗ್ ಕೇಸ್ೂರ ನ ರವ ೇರಿಸಿದವಾನ ಿಂಬ 

ಶತಭಸ್ಮವಚವರವನತನ ನವವು ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ಸವರತವವರವಗಿದ ಾೇವ . 

2 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 10:16 ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ಆಚ ಯಿರತವ ಸಿೇಮಗಳಲ್ಲ ಿ

ಸ್ತವವರ್ ಾಯನತನ ಸವರತವ ವ ಿಂಬ ನ್ಸ್ರಿೇಕ್  ನಮ್ಗತಿಂಟ್ತ. ಮ್ರ್ ಕುಬಬರ 

ಮೇರ ಯಲ್ಲಿ ಸಿದಾವವಗಿ ನಮ್ಗ್  ಸಿಕ್ರೂದ ಫಲವನತನ ಕತರಿತ್ತ ನವವು 
ಹ ಚಿಳಪಡತವದಿಲಿ. 

ಎಫ ಸ್ 3:8 ನವನತ ಕ್ರರಸ್ುನ ಅಪರಮೇಯವವದ ಐಶಾಯಾದ 

ವಿಷ್ಯವವದ ಶತಭಸ್ಮವಚವರವನತನ ಅನಯಜನರಿಗ್  ಪರಸಿದಿಿ ಪಡಿಸ್ತವ 

... 

 ಎಲಾಲ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ ಸ ೇವ  
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ರ ಕೇಮವಪುರ 10:15 ಇದಕ ೂ ಸ್ರಿಯವಗಿ ಶತಭದ ಸ್ತವವರ್ ಾಯನತನ 
ಸವರತವವರ ಪ್ವದಗಳು ಎಷ ಕಿೇ ಅಿಂದವವಗಿವ  ಎಿಂದತ ಬರ ದದ . 

ಇವವಯಗ್ ಲ್ಲಯನ್ - ಸ್ಿಂದ ೇಶ 

“ಇವಾಯಗ ಲಿಯನ್” ಸಿಂದ ೇಶವನುು ಸೂಚಿಸುತುದ  ಮತುು ಸುವಾತ್ ಗ 

ಅರ್ವಾ ಶುಭ ಸಿಂದ ೇಶವನುು ಎಿಂಬುದು ಇದರರ್ಗವಾಗಿದ . 

ಇದು ಸುವಾತಿಗಕನು ಸಾರುವ ಸಿಂದ ೇಶದ ವಿವರಣಾತಮಕ 

ಪದವಾಗಿದ . ಶುಭ ವಾತ್ ಗ ಎಿಂದು ಸೂಚಿಸಬಹುದಾದ ಅನ ೇಕ 

ವಿಷ್ಯಗಳಳ ಇದಾರೂ, ಈ ಪದವು ವಿಶ್ ೇಷ್ವಾಗಿ ಯೇಸುಕ್ತಾಸುನ 

ಸುವಾತ್ ಗಯ ಶುಭ ವಾತ್ ಗಗ  ಅನವಯವಾಗುತುದ . 

 ರಾಜಯದ ಸುವಾತ್ ಗ 

ಮ್ರ್ವುಯ 24:14 ಇದಲಿದ  ಪರಲ ಕೇಕ ರವಜಯದ ಈ ಸ್ತವವರ್ ಾಯತ 
ಸ್ವಾಲ ಕೇಕದಲ್ಲಿ ಎಲವಿ ಜನವಿಂಗಗಳಿಗ್  ಸವಕ್ಷಿಗ್ವಗಿ 

ಸವರಲವಗತವದತ. ಆಗ ಅಿಂತ್ಯವು ಬರತವದತ. 

 ದ ೇವರ ಕೃಪ್ ಯ ಸುವಾತ್ ಗ 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 20:24 ಆದರ  ಪ್ವರಣವನತನ 
ಉಳಿಸಿಕ ಕಳುಳವದ ೇ ವಿಶ್ ೇಷ್ವ ಿಂದತ ನವನತ ಎಣಿಸ್ತವದಿಲಿ. ದ ೇವರ 

ಕೃಪ್ ಯ ವಿಷ್ಯವವದ ಸ್ತವವರ್ ಾಯನತನ ಆಸ್ಕ್ರುಯಿಿಂದ 

ಪರಕಟ್ಟಸ್ಬ ೇಕ ಿಂಬದವಗಿ ಕತ್ಾನವದ ಯೇಸ್ತವಿನ್ಸ್ಿಂದ ನವನತ 
ಹ ಕಿಂದಿರತವ ಸ ೇವ ಯಿಂಬ ಓಟ್ವನತನ ಕಡ ಗ್ವಣಿಸ್ತವದ ಕಿಂದ ೇ ನನನ 
ಅಪ್ ೇಕ್ ೇ. 

 ದ ೇವರ ಶಕ್ತುಯ ಸುವಾತ್ ಗ 

ರ ಕೇಮವಪುರ 1:16 ಸ್ತವವರ್ ಾಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಿ ನವನತ 
ನವಚಿಕ ಕಳುಳವವನಲಿ. ಆ ಸ್ತವವರ್ ಾಯತ ದ ೇವರ 

ಬಲಸ್ಾರಕಪವವಗಿದತಾ ಮೊದಲತ ಯಹಕದಯರಿಗ್  ಆ ಮೇಲ  ಗಿರೇಕರಿಗ್  
ಅಿಂದಕ ನಿಂಬತವವರ ಲಿರಿಗಕ ರಕ್ಷಣ  ಉಿಂಟ್ತಮವಡತವಿಂರ್ದವಾಗಿದ . 

 ರಕ್ಷಣ ಯ ಸುವಾತ್ ಗ 

ಎಫ ಸ್ 1:13 ನ್ಸ್ಮ್ಮ ರಕ್ಷಣ ಯ ವಿಷ್ಯವವದ ಸ್ತವವರ್ ಾಯಿಂಬ 

ಸ್ತ್ಯವವಕಯವನತನ ಕ ೇಳಿ ಕ್ರರಸ್ುನಲ್ಲಿ ನಿಂಬ್ಲಕ ಯಿಟ್ಿವರವದ ನ್ಸ್ೇವು ಸ್ಹ 

ವವಗ್ವಾನ ಮವಡಲಪಟ್ಿ ಪವಿರ್ವರತ್ಮನ ಿಂಬ ಮ್ತದ ರಯನತನ ಹ ಕಿಂದಿದಿರಿ. 

  

ಇವವಯಗ್ ಲ್ಲಸ ಿಸ್ – ಸ್ಿಂದ ೇಶಕ/ದಕತ್ 
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“ಇವಾಯಗ ಲಿಸ ಟರ್ಸ” ಮನುಷ್ಯನನುು ಸೂಚಿಸುತುದ  ಮತುು ಶುಭ 

ವಾತ್ ಗಯ ಪಾಚಾರಕ ಅರ್ವಾ ಸಿಂದ ೇಶಕ ಎಿಂಬುದು 
ಇದರರ್ಗವಾಗಿದ . 

ಈ ಪದವು ವಯಕ್ತುಯ ಬಗ ೆ ವಿವರಸುತುದ  ಮತುು ಇದನುು 
ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಸುವಾತಿಗಕ ಎಿಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾಗುತುದ . 
ಎಫ ಸ ಪತಿಾಕ ಯ ನಾಲ್ಾನ ಯ ಅಧಾಯಯದಲಿಲರುವ ಐದು ಸ ೇವ ಯ 

ವರಗಳಲಿಲ ಒಿಂದನುು ವಿವರಸಲ್ು ಬಳಸುವುದರ ಜ ೂತ್ ಗ , ಇದನುು 
“ಸುವಾತಿಗಕನಾದ” ಫಿಲಿಪಾನಗ  ಮತುು “ಸುವಾತಿಗಕನ ಕ ಲ್ಸವನುು 
ಮಾಡಲ್ು” ತಿಮೊಥ ಯನಗ  ಪ್ೌಲ್ನು ಸಲ್ಹ  ನೇಡಿದಾರಲಿಲಯೂ ಸಹ 

ಬಳಸಲಾಗಿದ . 

ಎಫ ಸ್ 4:11 ಆತ್ನತ ಕ ಲವರನತನ ಅಪೊಸ್ುಲರನವನಗಿಯಕ 

ಕ ಲವರನತನ ಪರವವದಿಗಳನವನಗಿಯಕ ಕ ಲವರನತನ 
ಸೌವವತಿಾಕರನವನಗಿಯಕ ಕ ಲವರನತನ ಸ್ಭವಪ್ವಲಕರನವನಗಿಯಕ 

ಉಪದ ೇಶಗಳನವನಗಿಯಕ ಅನತಗರಹಿಸಿದನತ. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 21:8 ಮ್ರತದಿನ ಹ ಕರಟ್ತ ಕ ೈಸ್ರ ೈಯಕ ೂ 
ಬಿಂದತ ಸೌವವತಿಾಕನವದ ಫಿಲ್ಲಪಪನ ಮ್ನ ಗ್  ಹ ಕೇಗಿ ಅವನ 

ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಳುಕ ಕಿಂಡ ವು. ಅವನತ ಆ ಏಳಾರಲ್ಲಿ ಒಬಬನತ. 

2 ತಿಮೊಥ  4:5 ಆದರ  ನ್ಸ್ೇನತ ಎಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಾಸ್ಾಚಿತ್ುವವಗಿರತ. 
ಶರಮಯನತನ ರ್ವಳಿಕ ಕ. ಸೌವವತಿಾಕನ ಕ ಲಸ್ವನತನ ಮವಡತ. ನ್ಸ್ನಗ್  
ನ ೇಮಸಿರತವ ಸ ೇವ ಯನತನ ಲ ಕೇಪವಿಲಿದ  ನಡಿಸ್ತ. 

ಸ್ತವವತಿಾಕನವದ, ಯೇಸ್ತವಿನ ಸ ೇವ  

ಯಶ್ವಯನ್ಸ್ಿಂದ ಪರವವದಿಸ್ಲಪಟ್ಟಿತ್ತು 

ಸುವಾತಿಗಕನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಸ ೇವ ಯ ಬಗ ೆ ಪಾವಾದಿಯಾದ 

ಯಶ್ಾಯನು ಪಾವಾದಿಸ್ದಾನು. 

ಯಶ್ವಯ 61:1 ಕತ್ಾನವದ ಯಹ ಕೇವನ ಆತ್ಮವು ನನನ ಮೇಲ  
ಅದ , ಆತ್ನತ ನನನನತನ ಬಡವರಿಗ್  ಶತಭವತ್ಾಮವನವನತನ 
ಸವರತವದಕ ೂ ಅಭಿಷ ೇಕ್ರಸಿದನತ; ಮ್ನಮ್ತರಿದವರನತನ ಕಟ್ಟಿ 
ವವಸಿಮವಡತವದಕಕೂ ಸ ರ ಯವರಿಗ್  ಬ್ಲಡತಗಡ ಯವಗತವದನತನ, 
ಬಿಂದಿಗಳಿಗ್  (ಕದ) ರ್ ರ ಯತವದನತನ ... 

ಯೇಸ್ತವಿನ್ಸ್ಿಂದ ದೃಢೇಕರಿಸ್ಲಪಟ್ಟಿತ್ತು 
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ಯೇಸು ತನು ಐಹಿಕ ಸ ೇವ ಯನುು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸುವಾಗ ನಜರ ೇತಿನ 

ಸಭಾಮಿಂದಿರದಲಿಲ ಈ ವಾಕಯಭಾಗವನುು ಓದಿದನು. 

ಲಕಕ 4:18,19 ಕತ್ಾನ ಆತ್ಮವು ನನನ ಮೇಲ  ಅದ ,  ಆತ್ನತ 
ನನನನತನ ಬಡವರಿಗ್  ಶತಭವತ್ಾಮವನವನತನ ಸವರತವದಕ ೂ 
ಅಭಿಷ ೇಕ್ರಸಿದನತ. ಸ ರ ಯವರಿಗ್  ಬ್ಲಡತಗಡ ಯವಗತವದನತನ ಮ್ತ್ತು 
ಕತರತಡರಿಗ್  ಕಣತುಬರತವದನತನ ಪರಸಿದಿಿ ಪಡಿಸ್ತವದಕಕೂ 
ಮ್ನಮ್ತರಿದವರನತನ ಬ್ಲಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸ್ತವದಕಕೂ  ಕತ್ಾನತ 
ನ ೇಮಸಿರತವ ಶತಭವಷ್ಾವನತನ ಪರಚತರಪಡಿಸ್ತವದಕಕೂ ಆತ್ನತ 
ನನನನತನ ಕಳುಹಿಸಿದವಾನ . 

ಆರತ ಗತಣಲಕ್ಷಣಗಳು 

ಈ ವಾಕಯಗಳ ಪಾಕಾರ ಯೇಸುವಿನ ಸ ೇವ ಯನುು ಸುವಾತಿಗಕ ಎಿಂದು 
ನರೂಪಿಸುವ ಆರು ವಿಷ್ಯಗಳಿವ . 

 ಬಡವರಗ  ಶುಭವಾತ್ ಗ ಸಾರಲ್ು 
 ಮನಮುರದವರನುು ಗುಣಪಡಿಸಲ್ು 
 ಸ ರ ಯವರಗ  ಬಿಡುಗಡ ಯನುು ಬ ೂೇಧಿಸಲ್ು 
 ಕುರುಡರಗ  ಕಣುು ಮರಳಿಕ ೂಡಲ್ು 
 ಹಿಿಂಸ ಗ ೂಳಗಾದವರನುು ಬಿಡಿಸಲ್ು 
 ಕತಗನ ಶುಭ ವಷ್ಗವನುು ಪಾಚುರಪಡಿಸಲ್ು. 

(“ಕತಗನ ಶುಭ ವಷ್ಗ” ಎನುುವುದು “ಜುಬಿಲಿ ವಷ್ಗ” ವನುು 
ಸೂಚಿಸುತುದ  ಮತುು ಇದು ಎಲಾಲ ಬಿಂಧನ ಹಾಗೂ ಸಾಲ್ವನುು 
ಬಿಡುಗಡ  ಮಾಡುವ ಸಮಯವಾಗಿತುು). 

ಸ್ತವವತಿಾಕನವದ ಯೇಸ್ತ  

ಪಾವಾದಿ ಯಶ್ಾಯನು ಪಾವಾದಿಸ್ದಿಂತ್  ಸುವಾತಿಗಕನಾಗಿ ಯೇಸು 
ತನು ಸ ೇವ ಯನುು ನ ರವ ೇರಸುತಿುರುವುದನುು ಲ್ೂಕನ 

ಪುಸುಕದುದಾಕೂಾ ನಾವು ಕಾಣುತ್ ುೇವ . 

ಲಕಕ 4:43 ಆದರ  ಆತ್ನತ ಅವರಿಗ್  ನವನತ ದ ೇವರ ರವಜಯದ 

ಸ್ತವವರ್ ಾಯನತನ ಬ ೇರ  ಊರತಗಳಿಗಕ ಸವರಿ ಹ ೇಳಬ ೇಕವಗಿದ ; 
ಇದಕವೂಗಿಯೇ ಕಳುಹಿಸ್ಲಪಟ್ಟಿದ ಾೇನ  ಎಿಂದತ ಹ ೇಳಿದನತ. 

ಲಕಕ 7:22 ಹಿೇಗಿರಲತ ಆತ್ನತ ಅವರಿಗ್  ಪರತ್ತಯತ್ುರವವಗಿ ನ್ಸ್ೇವು 
ಹ ಕೇಗಿ ಕಿಂಡತ ಕ ೇಳಿದವುಗಳನತನ ಯೇಹವನನ್ಸ್ಗ್  ತಿಳಿಸಿರಿ; 

ಕತರತಡರಿಗ್  ಕಣತು ಬರತತ್ುವ , ಕತಿಂಟ್ರಿಗ್  ಕವಲತ ಬರತತ್ುವ , 
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ಕತಷ್ಠರ ಕೇಗಿಗಳು ಶತದಿರವಗತರ್ವುರ , ಕ್ರವುಡರಿಗ್  ಕ್ರವಿ ಬರತತ್ುವ , 
ಸ್ತ್ುವರತ ಜೇವವನತನ ಹ ಕಿಂದತರ್ವುರ , ಬಡವರಿಗ್  ಸ್ತವವರ್ ಾ 

ಸವರಲಪಡತತ್ುದ . 

ಲಕಕ 8:1 ತ್ರತವವಯ ಆತ್ನತ ದ ೇವರ ರವಜಯದ ಸ್ತವವರ್ ಾಯನತನ 
ಸವರತರ್ವು ಊರತಗಳಲ್ಲಿಯಕ ಗ್ವರಮ್ಗಳಲ್ಲಿಯಕ ಸ್ಿಂಚರಿಸಿದನತ. 
ಆತ್ನ ಸ್ಿಂಗಡ ಹನ ನರಡತ ಮ್ಿಂದಿ ಶಷ್ಯರಕ ಇದಾರತ ... 

ಲಕಕ 20:1 ಆ ದಿವಸ್ಗಳ  ಳಗ್  ಒಿಂದತ ದಿನ ಆತ್ನತ 
ದ ೇವವಲಯದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗ್  ಉಪದ ೇಶಮವಡತರ್ವು ಸ್ತವವರ್ ಾಯನತನ 
ಸವರತತಿುರಲವಗಿ ಮ್ಹವಯವಜಕರಕ ಶ್ವಸಿರಗಳ  ಸ್ಭ ಯ 

ಹಿರಿಯರನತನ ಕಕಡಿ ಕ ಕಿಂಡತ ಫಕೂನ  ಬಿಂದತ ... 

ಯೇಸ್ತ ಮವದರಿಯವಗಿ 

ಸುವಾತ್ ಗಗಳಲ ಲಲಾಲ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಸ ೇವ ಯನುು ಇಿಂದಿನ 

ಸುವಾತಿಗಕನ ಸ ೇವ ಯ ಮಾದರಯಾಗಿ ಎಿಂದು ನ ೂೇಡುತ್ ುೇವ . 

ಮತ್ಾುಯ 9:35 ಯೇಸು ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳನೂು ಹಳಿುಪಳಿುಗಳನೂು 
ಸುತಿುಕ ೂಿಂಡು ಅವರ ಸಭಾಮಿಂದಿರಗಳಲಿಲ ಉಪದ ೇಶಮಾಡುತ್ಾು 
ಪಜಲ ೂೇಕರಾಜಯದ ಸುವಾತ್ ಗಯನುು ಸಾರ ಹ ೇಳಳತ್ಾು ಎಲಾಲ ತರದ 

ರ ೂೇಗಗಳನೂು ಎಲಾಲ ತರದ ಬ ೇನ ಗಳನೂು ವಾಸ್ಮಾಡುತ್ಾು ಬಿಂದನು. 

ಮ್ರ್ವುಯ 11:5 ಆತ್ನತ ಅವರಿಗ್  ಪರತ್ತಯತ್ುರವವಗಿ ಕತರತಡರಿಗ್  ಕಣತು 
ಬರತತ್ುದ . ಕತಷ್ಠರ ಕೇಗಿಗಳು ಶತದಿರವಗತತಿುದವಾರ , ಕ್ರವುಡರತ 
ಕ ೇಳುತಿುದವಾರ , ಸ್ತ್ುವರತ ಜೇವವನತನ ಹ ಕಿಂದತರ್ವುರ  ಬಡವರಿಗ್  
ಸ್ತವವರ್ ಾ ಸವರಲಪಡತತ್ುದ .  

ಈಹ ೂತುು ಆತನ ಸಭ ಯ ಕುರತ್ಾಗಿರುವ ದ ೇವರ ಯೇಜನ ಗ  
ಮತುು ಉದ ಾೇಶಕ ಾ ಸುವಾತಿಗಕನ ಸ ೇವ ಯು ಬಹಳ ಮುಖಯವಾಗಿದ . 

ಸ್ತವವತಿಾಕನ ಕರ ಯತವಿಕ  

ನ್ಸ್ದಿಾಷ್ಿವವದ ಕರ ಯತವಿಕ  

ಸುವಾತಿಗಕನು, ಇತರ ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಗಳಿಂತ್ ಯೇ, 
ದ ೇವರಿಂದ ನದಿಗಷ್ಟವಾದ ಕರ ಯುವಿಕ  ಉಳುವನಾಗಿರಬ ೇಕು. 

ಈ ಕರ ಯುವಿಕ ಯು ಪಾವಾದಿಗಳ, ಅಪೊಸುಲ್ರ ಮತುು ಇತರ 

ಹಿರಯರ ಪಾವಾದನಾ ಸ ೇವ ಯ ಮೂಲ್ಕ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗುತುದ  
ಮತುು ಹಿರಯರ ಸಮೂಹದವರು ಕ ೈಗಳನುು ಇಡುವ ಮೂಲ್ಕ 
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ಇದನುು ಶುಾತಪಡಿಸಲಾಗುತುದ . ಈ ಸ ೇವ ಯ ವರವನುು ಕ್ತಾಸುನ 

ದ ೇಹವು ಗುರುತಿಸುತುದ  

ಸುವಾತಿಗಕನನುು ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಲಿಲನ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ 
ಗುರುತಿಸಬ ೇಕು. ಅವನನುು ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯು ಆರ್ಥಗಕವಾಗಿ ಮತುು 
ಪ್ಾಾರ್ಗನ ಯ ಮೂಲ್ಕ ಬ ಿಂಬಲಿಸಬ ೇಕು. ದ ೇವರು ನಡ ಸುವ 

ಪಾಕಾರ, ಅವನನುು ಆ ಸಭ ಯ ಮೂಲ್ಕ ಇತರ ಪಾದ ೇಶಗಳಿಗೂ 

ಕಳಳಹಿಸ್ಕ ೂಡಬ ೇಕು. 

ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗ್ವಗಿರತವ ಕರ ಯತವಿಕ  

ಸುವಾತಿಗಕನ ಿಂಬ ಸ ೇವ ಯ ವಿಶ್ ೇಷ್ ವರವಿದಾರೂ, ಪ್ೌಲ್ನು 
ತಿಮೊಥ ಯನಗ  ಆಜ್ಞಾಪಿಸ್ದಿಂತ್  ಎಲಾಲ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ಸುವಾತಿಗಕನ 

ಕ ಲ್ಸವನುು ಮಾಡಬ ೇಕು. 

2 ತಿಮೊಥ  4:5 ಆದರ  ನ್ಸ್ೇನತ ಎಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಾಸ್ಾಚಿತ್ುವವಗಿರತ. 
ಶರಮಯನತನ ರ್ವಳಿಕ ಕ. ಸೌವವತಿಾಕನ ಕ ಲಸ್ವನತನ ಮವಡತ. ನ್ಸ್ನಗ್  
ನ ೇಮಸಿರತವ ಸ ೇವ ಯನತನ ಲ ಕೇಪವಿಲಿದ  ನಡಿಸ್ತ. 

ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯು ಆತನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಬ ೇಕು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 1:8 ಆದರ  ಪವಿರ್ವರತ್ಮ ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಮೇಲ  
ಬರಲತ ನ್ಸ್ೇವು ಬಲವನತನ ಹ ಕಿಂದಿ ಯರಕಸ್ಲ ೇಮನಲ್ಲಿಯಕ ಎಲವಿ 

ಯಕದವಯ ಸ್ಮವಯಾ ಸಿೇಮಗಳಲ್ಲಿಯಕ ಭಕಲ ಕೇಕದ 

ಕಟ್ಿಕಡ ಯವರ ಗಕ ನನಗ್  ಸವಕ್ಷಿಗಳವಗಿರಬ ೇಕತ ಅಿಂದನತ. 

ಎಲಾಲ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ಸುವಾತ್ಾಗಸ ೇವ ಯನುು ಮಾಡಬ ೇಕಾದರೂ, 

ಸುವಾತಿಗಕನು ಸುವಾತ್ಾಗಸ ೇವ ಗಾಗಿ ವಿಶ್ ೇಷ್ ಅಭಿಷ್ ೇಕ 

ಉಳುವನಾಗಿದಾಾನ  ಮತುು ಆದಾರಿಂದ ಈ ಸ ೇವ ಯ ಕ್ ೇತಾದಲಿಲ ಹ ಚುಚ 
ಪರಣಿತನಾಗಿರುತ್ಾುನ . 

ಫಿಲ್ಲಪಪನ ಮವದರಿ 

ಫಿಲಿಪಾನು ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಸುವಾತಿಗಕನ ಮಾದರ ಆಗಿದಾಾನ . 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 21:8 ಮ್ರತದಿನ ಹ ಕರಟ್ತ ಕ ೈಸ್ರ ೈಯಕ ೂ 
ಬಿಂದತ ಸೌವವತಿಾಕನವದ ಫಿಲ್ಲಪಪನ ಮ್ನ ಗ್  ಹ ಕೇಗಿ ಅವನ 

ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಳುಕ ಕಿಂಡ ವು. ಅವನತ ಆ ಏಳಾರಲ್ಲಿ ಒಬಬನತ. 

ಸುವಾತಿಗಕನ ಸ ೇವ ಯ ವರದಲಿಲ ಪೂಣಗವಾಗಿ 

ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುವುದಕ ಾ ಬರುವ ಮೊದಲ್ು ಫಿಲಿಪಾನ ಜಿೇವನದಲಿಲ 
ಸ್ದಧತ್  ಮಾಡಿಕ ೂಳಳುವ ಸಮಯವಿತುು. 
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ಮೊದಲತ ಸ್ಭವಸ ೇವಕ 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 6:1-6 ಆ ದಿವಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಷ್ಯರತ ಹ ಚತಿರ್ವು 
ಬರಲವಗಿ ಅವರ ಕಳಗ್  ಗಿರೇಕ್ಸ ಭವಷ ಯವರತ ಇಬ್ಲರಯ ಭವಷ ಯವರ 

ಮೇಲ  – ದಿನದಿನದ ಉಪಚವರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಧವ ಯರನತನ 
ಸ್ರಿಯವಗಿ ಪರವಿಂಬರಿಸ್ತವದಿಲಿವ ಿಂದತ ಗತಣತಗತಟ್ಟಿದರತ. ಆಗ 

ಹನ ನರಡತ ಮ್ಿಂದಿ ಅಪೊಸ್ುಲರತ ಶಷ್ಯಮ್ಿಂಡಲ್ಲಯನತನ ಕಕಡಿಸಿ – 

ನವವು ದ ೇವರ ವವಕ ಕಯೇಪದ ೇಶವನತನ ಬ್ಲಟ್ತಿ 
ಉಪಚವರಮವಡತತಿುರತವದತ ತ್ಕೂದಾಲಿವಲವಿ;  

ಆದದರಿಿಂದ ಸ್ಹ ಕೇದರರ ೇ, ಸ್ಿಂಭವವಿತ್ರಕ ಪವಿರ್ವರತ್ಮಭರಿತ್ರಕ 

ಜ್ಞವನಸ್ಿಂಪನನರಕ ಆಗಿರತವ ಏಳು ಮ್ಿಂದಿಯನತನ ನ್ಸ್ಮೊಮಳಗಿಿಂದ 

ನ ಕೇಡಿ ಆರಿಸಿಕ ಕಳಿಳರಿ; ಅವರನತನ ಈ ಕ ಲಸ್ದ ಮೇಲ  
ನ ೇಮಸ್ತವ ವು. ನವವವದರ ಕೇ ಪ್ವರರ್ಾನ ಯನಕನ 
ವವಕ ಕಯೇಪದ ೇಶವನಕನ ಮವಡತವದರಲ್ಲಿ ನ್ಸ್ರತ್ರವಗಿರತವ ವು ಎಿಂದತ 
ಹ ೇಳಿದರತ. ಈ ಮವತ್ತ ಸ್ವಾಮ್ಿಂಡಲ್ಲಗ್  ಒಳ ಳೇದ ಿಂದತ ರ್ ಕೇಚಿತ್ತ. 
ಅವರತ ಪವಿರ್ವರತ್ಮಭರಿತ್ನಕ ನಿಂಬ್ಲಕ ಯಿಿಂದ ತ್ತಿಂಬ್ಲದವನಕ ಆದ 

ಸ ುಫನನನಕನ, ಫಿಲ್ಲಪಪ, ಪೊರಖ ಕೇರ, ನ್ಸ್ಕನ ಕೇರ, ತಿಮೊೇನ, 

ಪಮೇಾನ, ಯಹಕದಯ ಮ್ರ್ವವಲಿಂಬ್ಲಯವದ ಅಿಂತಿಯೇಕಯದ 

ನ್ಸ್ಕ ಕಲವಯ ಎಿಂಬರನಕನ ಆರಿಸಿಕ ಕಿಂಡತ ಅಪೊಸ್ುಲರ ಮ್ತಿಂದ  
ನ್ಸ್ಲ್ಲಿಸಿದರತ. ಅಪೊಸ್ುಲರತ ಪ್ವರರ್ಾನ ಮವಡಿ ಅವರ ಮೇಲ  
ಕ ೈಗಳನ್ಸ್ನಟ್ತಿ ನ ೇಮಸಿದರತ. 

ಈ ವಾಕಯಭಾಗದಿಿಂದ ಫಿಲಿಪಾನು ಅವನ ಸ ೇವ ಯ ವರದಲಿಲ 
ಕಾಯಗನವಗಹಿವುದನುು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸುವ ಮೊದಲಿದಾ ಅವನ ಜಿೇವನ 

ಮತುು ಸ್ದಧತ್ ಯ ಬಗ ೆ ನಾವು ಹಲ್ವಾರು ವಿಷ್ಯಗಳನುು 
ಕಾಣುತ್ ುೇವ . 

 ಸಮಪಿಗಸಲ್ಾಟ್ಟವನು 

ಫಿಲಿಪಾನು ಯರೂಸಲ ೇಮಿನ ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಗ  ಸಮಪಿಗಸಲ್ಾಟ್ಟವನು 
ಆಗಿದಾನು. ನಿಂತರ ಕ ೈಸರ ೈಯದಲಿಲರುವ ಸಭ ಯು ಅವನ ಮಾತೃ 
ಸಭ  ಆಯಿತು. 

 ಸಿಂಭಾವಿತನು 

ತ್ಾನು ಒಳ ುಯ ಸವಭಾವದ ಮತುು ಪ್ಾಾಮಾಣಿಕನಾದ ವಯಕ್ತು ಎಿಂದು 
ಫಿಲಿಪಾನು ತನು ಮಾತೃ ಸಭ ಯ ನಾಯಕರಗ  ತ್ ೂೇರಸ್ಕ ೂಟ್ಟನು. 

 ಆತಮಭರತನು 
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ಅವನು ನರಿಂತರವಾಗಿ ಪವಿತ್ಾಾತಮನಿಂದ ಭರತನಾಗಿದಾ ವಯಕ್ತು 
ಆಗಿದಾನು. 

 ಜ್ಞಾನಸಿಂಪನುನು 

ಅವನು ಜ್ಞಾನಸಿಂಪನುನಾದ ವಯಕ್ತು ಆಗಿದಾನು. 

 ಸ ೇವಕನ ಹೃದಯ 

ಅವನಗ  ಸ ೇವಕನ ಹೃದಯವಿತುು. ಅಗತಯವಿರುವವರ ಅಗತಯತ್ ಗಳಿಗ  
ಸಾಿಂದಿಸುವ ಕನಕರದ ಹೃದಯ ಅವನಗ  ಇತುು. ಅವರು 
ದಿೇನತ್ ಯುಳು ವಯಕ್ತುಯಾಗಿದಾನು, ಇತರರ ಸ ೇವ  ಮಾಡಲ್ು 
ಸ್ದಧನದಾನು. 

 ಸ ೇವಾಕಾಯಗವನುು ಸಾಬಿೇತುಪಡಿಸ್ದನು 

ಫಿಲಿಪಾನು ಸುವಾತಿಗಕನಾಗಿ ಸ ೇವ  ಮಾಡುವುದನುು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸುವ 

ಮೊದಲ್ು, ಅವನು ತನು ಸವಿಂತ ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಲಿಲ 
ಸಭಾಸ ೇವಕನಾಗಿ ಸಾಬಿೇತುಪಡಿಸ್ದನು. 

 ಅಧಿಕಾರಕ ಾ ಅಧಿೇನನಾಗಿದಾನು 

ಮೊದಲ್ು ಹಿರಯರ ಅಧಿಕಾರಕ ಾ ಅಧಿೇನನಾಗುವ ಮೂಲ್ಕ 

ಅಧಿಕಾರವನುು ಹ ೇಗ  ನವಗಹಿಸಬ ೇಕು ಎಿಂದು ಫಿಲಿಪಾನು 
ಕಲಿತುಕ ೂಿಂಡನು. 

 ಹಿರಯರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದವನು 

ಫಿಲಿಪಾನಗ  ಅವನ ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಲಿಲ ಹಿರಯರ ಆತಿಮಕ ಬ ಿಂಬಲ್ವು 
ಇತುು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8:14 ಸ್ಮವಯಾದವರತ ದ ೇವರ 

ವವಕಯವನತನ ಸಿಾೇಕರಿಸಿದ ವತ್ಾಮವನವನತನ ಯರಕಸ್ಲ ೇಮನಲ್ಲದಿಾ 
ಅಪೊಸ್ುಲರತ ಕ ೇಳಿ ಪ್ ೇತ್ರ ಯೇಹವನರನತನ ಅವರ ಬಳಿಗ್  
ಕಳುಹಿಸಿದರತ ... 

ಹಿಿಂಸ ಯಿಂದಿಗ್  ಪ್ವರರಿಂಭವವಯಿತ್ತ 

ಫಿಲಿಪಾನು ತನು ಜಿೇವನದಲಿಲ ಬಿಂದ ಹಿಿಂಸ ಯಿಿಂದ ಅವನನುು ಕರ ದಿದಾ 
ಸ ೇವ ಗ  ನಡ ಸಲ್ಾಟ್ಟನು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8:1 ಆ ದಿವಸ್ದಲ್ಲಿ ಯರಕಸ್ಲ ೇಮನಲ್ಲಿದಾ 
ಸ್ಭ ಗ್  ದ ಕಡಡ ಹಿಿಂಸ  ಉಿಂಟವಯಿತ್ತ. ಅಪೊಸ್ುಲರತ ಹ ಕರರ್ವಗಿ 

ಎಲಿರತ ಯಕದವಯ ಸ್ಮವಯಾ ಸಿೇಮಗಳಲ್ಲಿ ಚದರಿಹ ಕೇದರತ. 
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ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8:4,5 ಚದರಿಹ ಕೇದವರತ ಅಲಲಿ್ಲ ಿ ಹ ಕೇಗಿ 

ಸ್ತವವರ್ವಾ ವವಕಯವನತನ ಸವರತತಿುದಾರತ. ಫಿಲ್ಲಪಪನತ ಸ್ಮವಯಾವ ಿಂಬ 

ಪಟ್ಿಣಕ ೂ ಹ ಕೇಗಿ ಕ್ರರಸ್ುನನತನ ಅಲ್ಲಿರತವವರಿಗ್  ಪರಕಟ್ಟಸಿದನತ. 

ಸ್ತವವತಿಾಕನ ಸ್ಿಂದ ೇಶ 

ಸುವಾತಿಗಕ ಒಿಂದು ಮುಖಯ ಸಿಂದ ೇಶವನುು ಸಾರುತ್ಾುನ . ಅದು 
ಯೇಸುಕ್ತಾಸುನ ಸುವಾತ್ ಗ. ಫಿಲಿಪಾನು ಸುವಾತಿಗಕನಾಗಿ ಹ ೂೇದ 

ಎಲ ಲಡ , ಅವನು ಯೇಸುಕ್ತಾಸುನನುು ಸಾರದನು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8:5 ಫಿಲ್ಲಪಪನತ ಸ್ಮವಯಾವ ಿಂಬ ಪಟ್ಿಣಕ ೂ 
ಹ ಕೇಗಿ ಕ್ರರಸ್ುನನತನ ಅಲ್ಲಿರತವವರಿಗ್  ಪರಕಟ್ಟಸಿದನತ. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8:12 ಆದರ  ಫಿಲ್ಲಪಪನತ ದ ೇವರ ರವಜಯದ 

ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯಕ ಯೇಸ್ತಕ್ರರಸ್ುನ ಹ ಸ್ರಿನ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯಕ 

ಶತಭವತ್ಾಮವನವನತನ ಸವರಲತ ಗಿಂಡಸ್ರಕ ಹ ಿಂಗಸ್ರಕ ನಿಂಬ್ಲ 

ದಿೇಕ್ವಸವನನಮವಡಿಸಿಕ ಕಿಂಡರತ. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8:35 ಫಿಲ್ಲಪಪನತ ಉಪದ ೇಶಸ್ತವದಕ ೂ 
ರ್ ಕಡಗಿ ಅದ ೇ ವಚನವನತನ ಆಧವರಮವಡಿಕ ಕಿಂಡತ ಅವನ್ಸ್ಗ್  
ಯೇಸ್ತವಿನ ವಿಷ್ಯವವದ ಸ್ತವವರ್ ಾಯನತನ ತಿಳಿಸಿದನತ. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8:40 ತ್ರತವವಯ ಫಿಲ್ಲಪಪನತ ಅಜ ಕೇತಿನಲ್ಲ ಿ

ಕವಣಿಸಿಕ ಕಿಂಡತ ಅಲ್ಲಿಿಂದ ಕ ೈಸ್ರ ೈಯದ ತ್ನಕ ಎಲವಿ ಊರತಗಳಲ್ಲಿ 
ಸ್ತವವರ್ ಾಯನತನ ಸವರತರ್ವು ಹ ಕೇದನತ. 

ನ್ಸ್ೇರಿನ ದಿೇಕ್ವಸವನನ 

ಸುವಾತಿಗಕನ ಸಿಂದ ೇಶವು ಯೇಸುವನುು ಅಿಂಗಿೇಕರಸುವವರನುು 
ಗುರುತ್ಾಗಿ ಮತುು ಯೇಸುಕ್ತಾಸುನಲಿಲಟ್ಟಟರುವ ಅವರ ನಿಂಬಿಕ ಯ 

ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನೇರನಲಿಲ ದಿೇಕ್ಾಸಾುನ ಮಾಡಿಸುವುದನುು 
ಒಳಗ ೂಿಂಡಿರುತುದ . 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8:12 ಆದರ  ಫಿಲ್ಲಪಪನತ ದ ೇವರ ರವಜಯದ 

ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯಕ ಯೇಸ್ತಕ್ರರಸ್ುನ ಹ ಸ್ರಿನ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯಕ 

ಶತಭವತ್ಾಮವನವನತನ ಸವರಲತ ಗಿಂಡಸ್ರಕ ಹ ಿಂಗಸ್ರಕ ನಿಂಬ್ಲ 

ದಿೇಕ್ವಸವನನ ಮವಡಿಸಿಕ ಕಿಂಡರತ. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8:36 ಅವರತ ದವರಿಯಲ್ಲಿ ಹ ಕೇಗತತಿುರತವವಗ 

ನ್ಸ್ೇರಿನ ಬಳಿಗ್  ಬಿಂದರತ. ಕಿಂಚತಕ್ರಯತ – ಆಗ್ ಕೇ, ನ್ಸ್ೇರತ; ನನಗ್  
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ದಿೇಕ್ವಸವನನವವಗತವದಕ ೂ ಅಡಿಡ ಏನತ ಎಿಂದತ ಹ ೇಳಿ ರರ್ವನತನ ನ್ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ತ 
ಎಿಂದತ ಅಪಪಣ  ಕ ಕಟ್ಿನತ, 

ಪವಿರ್ವರತ್ಮನಲ್ಲಿ ದಿೇಕ್ವಸವನನ 

ಸಮಾಯಗದಲಿಲ ಫಿಲಿಪಾನ ಅನುಭವದ ಮೂಲ್ಕ, ಹ ೂಸ 

ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ನೇರನಲಿಲ ತಕ್ಷಣವ ೇ ದಿೇಕ್ಾಸಾುನವನುು 
ಮಾಡಿಸ್ಕ ೂಳುಬ ೇಕು ಎಿಂಬುದನುು ಮಾತಾವಲ್ಲ, ಆದರ  ಅವರು 
ಪವಿತ್ಾಾತಮನಲಿಲ ದಿೇಕ್ಾಸಾುನ ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಳುಬ ೇಕು ಎಿಂದು ಸಹ 

ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ ುೇವ . 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8:14-17 ಸ್ಮವಯಾದವರತ ದ ೇವರ 

ವವಕಯವನತನ ಸಿಾೇಕರಿಸಿದ ವತ್ಾಮವನವನತನ ಯರಕಸ್ಲ ೇಮನಲ್ಲದಿಾ 
ಅಪೊಸ್ುಲರತ ಕ ೇಳಿ ಪ್ ೇತ್ರ ಯೇಹವನರನತನ ಅವರ ಬಳಿಗ್  
ಕಳುಹಿಸಿದರತ. ಇವರತ ಅಲ್ಲಿಗ್  ಬಿಂದತ ಆ ಜನರಿಗ್  ಪವಿರ್ವರತ್ಮವರವು 
ದ ಕರ ಯಬ ೇಕ ಿಂದತ ಅವರಿಗ್ ಕೇಸ್ೂರ ಪ್ವರರ್ಾನ ಮವಡಿದರತ. 
ಯವಕಿಂದರ  ಆ ವರವು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬಬನ ಮೇಲವದರಕ ಇನಕನ 
ಬಿಂದಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವರತ ಕತ್ಾನವದ ಯೇಸ್ವಿನ ಹ ಸ್ರಿನಲ್ಲ ಿ

ದಿೇಕ್ವಸವನನವನತನ ಮವತ್ರಮವಡಿಸಿಕ ಕಿಂಡಿದಾರತ. ಅಪೊಸ್ುಲರತ ಅವರ 

ಮೇಲ  ಕ ೈಗಳನ್ಸ್ನಡಲತ ಅವರತ ಪವಿರ್ವರತ್ಮವರವನತನ ಹ ಕಿಂದಿದರತ. 

ಈ ಹ ೂಸ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ಪವಿತ್ಾಾತಮನಲಿಲ ದಿೇಕ್ಾಸಾುನವನುು 
ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಿಂಡಾಗ, ಅವರೂ ಸಹ ಸುವಾತ್ ಗಯನುು ಇನೂು ಕ ೇಳದ 

ಇತರರ ಬಳಿಗ  ಅದನುು ಕ ೂಿಂಡ ೂಯಯಲ್ು ಪರಣಾಮಕಾರಯಾದ 

ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗುವ ಶಕ್ತುಯನುು ಪಡ ದುಕ ೂಿಂಡರು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 1:8 ಆದರ  ಪವಿರ್ವರತ್ಮ ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಮೇಲ  
ಬರಲತ ನ್ಸ್ೇವು ಬಲವನತನ ಹ ಕಿಂದಿ ಯರಕಸ್ಲ ೇಮನಲ್ಲಿಯಕ ಎಲವಿ 

ಯಕದವಯ ಸ್ಮವಯಾ ಸಿೇಮಗಳಲ್ಲಿಯಕ ಭಕಲ ಕೇಕದ 

ಕಟ್ಿಕಡ ಯವರ ಗಕ ನನಗ್  ಸವಕ್ಷಿಗಳವಗಿರಬ ೇಕತ ಅಿಂದನತ. 

ಪರವಮ್ಶ್ ಾಗ್ವಗಿರತವ ಪರಶ್ ನಗಳು 

1. ಸುವಾತಿಗಕನ ಸ ೇವ  ಎಿಂದರ ೇನು? 

2. ಸುವಾತಿಗಕನ ಸ ೇವ ಯು ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯ ಜಿೇವನದಲಿಲರುವ ಸುವಾತ್ಾಗಸ ೇವ ಯ ಕರ ಗಿಿಂತ ಹ ೇಗ  
ಭಿನುವಾಗಿದ ? 

3. ಒಬಬ ಸುವಾತಿಗಕನಾಗಿ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುವ ಮೊದಲ್ು ಒಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯ ಜಿೇವನದಲಿಲ ಕಾಣಬ ೇಕಾದ ಸ್ದಧತ್ ಯ 

ಮತುು ಸವಭಾವದ ವಿಕಾಸದ ಬಗ ೆ ವಿವರಸ್ರ. 
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ಪ್ವಠ ಎಿಂಟ್ತ 

ಸ್ತವವತಿಾಕನ ಸ ೇವ  (ಮ್ತಿಂದತವರಿದ ಭವಗ) 

ಎಫ ಸ 4:11 ಆತನು ಕ ಲ್ವರನುು ಅಪೊಸುಲ್ರನಾುಗಿಯೂ ಕ ಲ್ವರನುು ಪಾವಾದಿಗಳನಾುಗಿಯೂ ಕ ಲ್ವರನುು 
ಸೌವಾತಿಗಕರನಾುಗಿಯೂ ಕ ಲ್ವರನುು ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕರನಾುಗಿಯೂ ಉಪದ ೇಶಿಗಳನಾುಗಿಯೂ ಅನುಗಾಹಿಸ್ದನು ... 

ಅಪೊಸುಲ್ರ ಕೃತಯಗಳಳ 21:8 ಮರುದಿನ ಹ ೂರಟ್ು ಕ ೈಸರ ೈಯಕ ಾ ಬಿಂದು ಸೌವಾತಿಗಕನಾದ ಫಿಲಿಪಾನ ಮನ ಗ  
ಹ ೂೇಗಿ ಅವನ ಬಳಿಯಲಿಲಯೇ ಇಳಳಕ ೂಿಂಡ ವು. ಅವನು ಆ ಏಳವರಲಿಲ ಒಬಬನು. 

2 ತಿಮೊಥ  4:5 ಆದರ  ನೇನು ಎಲ ಲ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲ ಸವಸಾಚಿತುವಾಗಿರು. ಶಾಮಯನುು ತ್ಾಳಿಕ ೂ. ಸೌವಾತಿಗಕನ 

ಕ ಲ್ಸವನುು ಮಾಡು. ನನಗ  ನ ೇಮಿಸ್ರುವ ಸ ೇವ ಯನುು ಲ ೂೇಪವಿಲ್ಲದ  ನಡಿಸು.  

ಸವಮ್ಕಹಿಕ ಸ್ತವವರ್ವಾಸ ೇವ ಗ್  ಮವದರಿ 

ಸಮಾಯಗದಲಿಲನ ಫಿಲಿಪಾನ ಸ ೇವ ಯು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸುವಾತ್ಾಗ 

ಸ ೇವ ಗ  ಒಿಂದು ಮಾದರಯಾಗಿದ . 

ಕ ಳಗಿನವುಗಳಳ ಯೇಸುವಿನ ಶ್ ಾೇಷ್ಠ ಆಜ್ಞ ಯ ನ ರವ ೇರಕ ಗ  
ಉದಾಹರಣ ಯಾಗಿದ . 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8:5-8 ಫಿಲ್ಲಪಪನತ ಸ್ಮವಯಾವ ಿಂಬ 

ಪಟ್ಿಣಕ ೂ ಹ ಕೇಗಿ ಕ್ರರಸ್ುನನತನ ಅಲ್ಲರಿತವವರಿಗ್  ಪರಕಟ್ಟಸಿದನತ. 
ಗತಿಂಪ್ವಗಿ ಕಕಡಿದ ಜನಗಳು ಫಿಲ್ಲಪಪನ ಮವತ್ತಗಳನತನ ಕ ೇಳಿ ಅವನತ 
ಮವಡಿದ ಸ್ಕಚಕಕವಯಾಗಳನತನ ನ ಕೇಡಿ ಅವನತ ಹ ೇಳಿದ 

ಸ್ಿಂಗತಿಗಳಿಗ್  ಏಕಮ್ನಸವ್ಗಿ ಲಕ್ಷಯಕ ಕಟ್ಿರತ. ಯವಕಿಂದರ  
ಅನ ೇಕರ ಕಳಗಿಿಂದ ದ ವಾಗಳು ಮ್ಹವಶಬಾದಿಿಂದ ಕಕಗಿ ಹ ಕರಗ್  
ಬಿಂದವು; ಮ್ತ್ತು ಅನ ೇಕ ಪ್ವಶಾಾವವಯತ ರ ಕೇಗಿಗಳ  ಕತಿಂಟ್ರಕ 

ಸ್ಾಸ್ಾಮವಡಲಪಟ್ಿರತ. ಆ ಪಟ್ಿಣದಲ್ಲಿ ಬಹತ ಸ್ಿಂರ್ ಕೇಷ್ವವಯಿತ್ತ. 

ಫಿಲಿಪಾನು ಸಮಾಯಗಕ ಾ ಹ ೂೇದಾಗ, ಅವನು ಪವಿತ್ಾಾತಮನಿಂದ 

ನಡ ಸಲ್ಾಟ್ಟನು. ಸುವಾತಿಗಕನು ಕ ೂಯುಯವವನು ಆಗಿದಾಾನ . ಯೇಸು 
ಬಿತಿುದ ಸುಗಿೆಯ ಹ ೂಲ್ದಲಿಲ ಫಿಲಿಪಾನು ಕ ೂಯುಲ ಮಾಡಿದನು. 

ಶ್ ರೇಷ್ಠ ಆಜ್ಞ ಯನತನ ನ ರವ ೇರಿಸ್ತವುದತ 

ಮವಕಾ 16:15-18 ಆ ಮೇಲ  ಅವರಿಗ್  ನ್ಸ್ೇವು ಲ ಕೇಕದ ಎಲವಿ ಕಡ ಗ್  
ಹ ಕೇಗಿ ಜಗತಿುಗ್ ಲವಿ ಸ್ತವವರ್ ಾಯನತನ ಸವರಿರಿ. ನಿಂಬ್ಲ ದಿೇಕ್ವಸವನನ 

ಮವಡಿಸಿಕ ಕಳುಳವವನತ ರಕ್ಷಣ  ಹ ಕಿಂದತವನತ. ನಿಂಬದ ೇ 
ಹ ಕೇಗತವವನತ ದಿಂಡನ ಗ್  ಗತರಿಯವಗತವನತ. ಇದಲಿದ  
ನಿಂಬತವವರಿಿಂದ ಈ ಸ್ಕಚಕಕವಯಾಗಳು ಉಿಂಟವಗತವವು. ನನನ 
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ಹ ಸ್ರನತನ ಹ ೇಳಿ ದ ವಾಗಳನತನ ಬ್ಲಡಿಸ್ತವರತ. ಹ ಕಸ್ ಭವಷ ಗಳನತನ 
ಮವರ್ವಡತವರತ. ಹವವುಗಳನತನ ಎತ್ತುವರತ. ವಿಷ್ಪದವರ್ಾ 

ಗಳನ ನನವದರಕ ಕತಡಿದರಕ ಅವರಿಗ್  ಯವವ ಕ ೇಡಕ ಆಗತವದಿಲಿ. 
ಅವರತ ರ ಕೇಗಿಗಳ ಮೇಲ  ಕ ೈಯಿಟ್ಿರ  ಇವರಿಗ್  ಗತಣವವಗತವದತ 
ಎಿಂದತ ಹ ೇಳಿದನತ. 

ಫಿಲಿಪಾನು ಸಮಾಯಗಕ ಾ ಹ ೂೇದಾಗ ಯೇಸುವಿನ ನ ೇರವಾದ 

ಮಾತುಗಳಿಗ  ವಿಧ ೇಯನಾದನು, ಸಾಮಾನಯ ಸಿಂದಭಗಗಳಲಿಲಯೂ 

ಯಹೂದಯ ವಯಕ್ತುಯು ಹ ೂೇಗದಿರಲ್ು ಬಯಸುವ ಸಾಳಕ ಾ ಅವನು 
ಹ ೂೇದನು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 1:8 ಆದರ  ಪವಿರ್ವರತ್ಮ ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಮೇಲ  
ಬರಲತ ನ್ಸ್ೇವು ಬಲವನತನ ಹ ಕಿಂದಿ ಯರಕಸ್ಲ ೇಮನಲ್ಲಿಯಕ ಎಲವಿ 

ಯಕದವಯ ಸ್ಮವಯಾ ಸಿೇಮಗಳಲ್ಲಿಯಕ ಭಕಲ ಕೇಕದ 

ಕಟ್ಿಕಡ ಯವರ ಗಕ ನನಗ್  ಸವಕ್ಷಿಗಳವಗಿರಬ ೇಕತ ಅಿಂದನತ. 

ಫಿಲಿಪಾನು ಸುವಾತ್ ಗಯನುು ಸಾರದಾಗ ಯೇಸುವಿನ ಮಾತುಗಳನುು 
ಅನುಸರಸ್ದನು ಮತುು ಯೇಸು ವಾಗಾಾನ ಮಾಡಿದ 

ಸೂಚಕಕಾಯಗಗಳಳ ನಡ ದವು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8:6,7 ಗತಿಂಪ್ವಗಿ ಕಕಡಿದ ಜನಗಳು 
ಫಿಲ್ಲಪಪನ ಮವತ್ತಗಳನತನ ಕ ೇಳಿ ಅವನತ ಮವಡಿದ 

ಸ್ಕಚಕಕವಯಾಗಳನತನ ನ ಕೇಡಿ ಅವನತ ಹ ೇಳಿದ ಸ್ಿಂಗತಿಗಳಿಗ್  
ಏಕಮ್ನಸವ್ಗಿ ಲಕ್ಷಯಕ ಕಟ್ಿರತ. ಯವಕಿಂದರ  ಅನ ೇಕರ ಕಳಗಿಿಂದ 

ದ ವಾಗಳು ಮ್ಹವಶಬಾದಿಿಂದ ಕಕಗಿ ಹ ಕರಗ್  ಬಿಂದವು; ಮ್ತ್ತು ಅನ ೇಕ 

ಪ್ವಶಾಾವವಯತ ರ ಕೇಗಿಗಳ  ಕತಿಂಟ್ರಕ ಸ್ಾಸ್ಾಮವಡಲಪಟ್ಿರತ. 

ಯೇಸು ಸವಗಗಕ ಾ ಏರಹ ೂೇದ ಕೂಡಲ ೇ ಶ್ ಾೇಷ್ಠ ಆಜ್ಞ ಯ 

ನ ರವ ೇರಕ ಯ ಆರಿಂಭದ ಬಗ ೆ ಮಾಕಗನು ವಿವರಸ್ದಾಾನ . 

ಮವಕಾ 16:20 ಇತ್ುಲವಗಿ ಅವರತ ಹ ಕರಟ್ತಹ ಕೇಗಿ ಎಲ ಿಲ್ಲಿಯಕ 

ಸ್ತವವರ್ ಾಯನತನ ಸವರಿದರತ. ಮ್ತ್ತು ಕತ್ಾನತ ಅವರ ಕಕಡ ಕ ಲಸ್ 

ಮವಡತರ್ವು, ಸ್ಕಚಕಕವಯಾಗಳಿಿಂದ ಸ್ತವವರ್ ಾಯ ವವಕಯವನತನ 
ಬಲಪಡಿಸ್ತರ್ವು ಇದಾನತ. 

ಸಮಾಯಗದ ಜನರು ಫಿಲಿಪಾನು ಸಾರದ ಸುವಾತ್ ಗಯನುು 
ಸ್ವೇಕರಸ್ದರು ಏಕ ಿಂದರ  ಸೂಚಕಕಾಯಗಗಳಳ ಸುವಾತ್ಾಗ 

ವಾಕಯವನುು ದೃಢಪಡಿಸ್ದಾವು. 

ಅದತುತ್ಕರವವದ ಸ್ತವವರ್ವಾಸ ೇವ  
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ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಗಸ ೇವ  ಮಾತಾ ನಜವಾದ 

ಪರಣಾಮಕಾರಯಾದ ಸುವಾತ್ಾಗಸ ೇವ  ಆಗಿದ . 
ಸೂಚಕಕಾಯಗಗಳಳ ಮತುು ಅದುುತಗಳ  ಿಂದಿಗ  ದ ೇವರು ತನು 
ವಾಕಯವನುು ದೃಢಪಡಿಸುವುದನುು ನರೇಕ್ಷಿಸದ  ಸಾಿಂಪಾದಾಯಿಕ ವಿಧಿ 

ಮತುು ವಿಧಾನಗಳಿಿಂದ ಸುವಾತ್ ಗಯನುು ಜಗತಿುಗ ಲಾಲ 
ಕ ೂಿಂಡ ೂಯಯಲ್ು ಸಭ ಯು ಅನ ೇಕ ವಷ್ಗಗಳಿಿಂದ ಪಾಯತಿುಸುತಿುದ . 
ನಾವು ಕರಪತಾಗಳಳ ಮತುು ಕಾಗದಪತಾಗಳನುು ಬಳಸ್ದ ಾೇವ . 
ಅನ ೇಕವ ೇಳ  ನಮಗ  ದ ೈವಭಕ್ತುಯ ಭಾವವಿದ  ಆದರ  ಅದರ 

ಬಲ್ವನುು ನಾವು ನರಾಕರಸ್ದ ಾೇವ . 

2 ತಿಮೊಥ  3:5 ಭಕ್ರುಯ ವ ೇಷ್ವಿದತಾ ಅದರ ಬಲವನತನ 
ಬ ೇಡವ ನತನವವರಕ ಆಗಿರತವರತ ಇಿಂರ್ವರ ಸ್ಹವವಸ್ವನಕನ 
ಮವಡದಿರತ. 

ಸುವಾತಿಗಕನು ದ ೂಡಡ ಸೂಚಕಕಾಯಗಗಳಳ, ಮಹತ್ಾಾಯಗಗಳಳ 
ಮತುು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಅದುುತಗಳಿಿಂದ ಸ ೇವ ಮಾಡುವ 

ಅಭಿಷ್ ೇಕವನುು ಹ ೂಿಂದಿರಬ ೇಕು. ಗುಣಪಡಿಸುವ ಅದುುತಗಳ  ಿಂದಿಗ  
ದ ೇವರು ತನು ವಾಕಯವನುು ದೃಢಪಡಿಸ್ದಾಗ, ಅನ ೇಕರು ಯೇಸುವಿನ 

ಬಳಿಗ  ಬರುತ್ಾುರ . 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಸ್ಭ  

ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಗಸ ೇವ ಯಿಿಂದಾಗಿ ಅಪೊಸುಲ್ರ ಕೃತಯಗಳ 

ಪುಸುಕದಲಿಲ ವಿವರಸ್ರುವ ಸಭ ಯಲಿಲ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸ ೇರದರು 
ಅದು ಬ ಳ ದು ದ ೂಡಡದಾಯಿತು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:43 ಎಲಿರಿಗಕ ಭಯ ಉಿಂಟವಯಿತ್ತ; 
ಇದಲಿದ  ಅನ ೇಕ ಅದತುತ್ಕವಯಾಗಳ  ಸ್ಕಚಕಕವಯಾಗಳ  

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕ ೈಯಿಿಂದ ನಡ ದವು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:47 ಕತ್ಾನತ ರಕ್ಷಣ ಯ 

ಮವಗಾದಲ್ಲಿರತವವರನತನ ದಿನವಲತ ಅವರ ಮ್ಿಂಡಲ್ಲಗ್  
ಸ ೇರಿಸ್ತತಿುದಾನತ. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 5:12 ಇದಲಿದ  ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕ ೈಯಿಿಂದ 

ಅನ ೇಕ ಸ್ಕಚಕಕವಯಾಗಳ  ಅದತುತ್ಕಯಾಗಳ  ಜನರಲ್ಲ ಿ

ನಡ ಯತರ್ವು ಇದಾವು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 5:14-16 ಮ್ತ್ತು ಇನತನ ಎಷ ಕಿೇ ಮ್ಿಂದಿ 

ಗಿಂಡಸ್ರಕ ಹ ಿಂಗಸ್ರಕ ಕತ್ಾನಲ್ಲಿ ನಿಂಬ್ಲಕ ಯಿಡತವವರವಗಿ ಅವರ 
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ಮ್ಿಂಡಲ್ಲಯಲ್ಲ ಿ ಸ ೇರಿ ಕ ಕಳುಳತಿುದಾರತ. ಹಿೇಗಿರತವದರಿಿಂದ ಜನರತ 
ರ ಕೇಗಿಗಳನತನ ದ ಕೇಲ್ಲಗಳ ಮೇಲ ಯಕ ಹವಸಿಗ್ ಗಳ ಮೇಲ ಯಕ 

ಇಟ್ತಿ ಪ್ ೇತ್ರನತ ಬರತವವಗ್ ಿ ಅವನ ನ ರಳು ಇವರಲ್ಲಿ ಯವವನ 

ಮೇಲವದರಕ ಬ್ಲೇಳಲ್ಲ ಎಿಂದತ ಅವರನತನ ಬ್ಲೇದಿಗ್  ರ್ ಗ್ ದತಕ ಕಿಂಡತ 
ಬರತತಿುದಾರತ. ಯರಕಸ್ಲ ೇಮನ ಸ್ತತ್ುಲ್ಲರತವ ಊರತಗಳ ಜನರತ ಸ್ಹ 

ರ ಕೇಗಿಗಳನಕನ ದ ವಾಗಳ ಕವಟ್ವಿದಾವರನಕನ ಹ ಕತ್ತುಕ ಕಿಂಡತ 
ಗತಿಂಪುಗತಿಂಪ್ವಗಿ ಬರತತಿುದಾರತ; ಅವರ ಲಿರಿಗಕ ವವಸಿಯವಗತವದತ. 

ಉದವಹರಣ ಗಳು 

 ಪ್ ೇತಾ ಮತುು ಯೇಹಾನರು 

ಪ್ ೇತಾ ಮತುು ಯೇಹಾನರು ಬಿೇದಿಯಲಿಲ ನಡ ದುಕ ೂಿಂಡು 
ಹ ೂೇಗುತಿುರುವಾಗ, ದ ೇವಾಲ್ಯದ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಲಿಲ ಭಿಕ್  
ಬ ೇಡುತಿುದಾ ವಯಕ್ತುಯಬಬನನುು ನ ೂೇಡಿದರು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 3:6-10. ಆಗ ಪ್ ೇತ್ರನತ – ಬ ಳಿಳ 
ಬಿಂಗ್ವರವಿಂತ್ಕ ನನನಲ್ಲಿಲಿ, ನನನಲ್ಲಿರತವದನತನ ನ್ಸ್ನಗ್  ಕ ಕಡತರ್ ುೇನ . 
ನಜರ ೇತಿನ ಯೇಸ್ತಕ್ರರಸ್ುನ ಹ ಸ್ರಿನಲ ಿೇ ಎದತಾ ನಡ ದವಡತ ಎಿಂದತ 
ಹ ೇಳಿ ಅವನನತನ ಬಲಗ್ ೈಹಿಡಿದತ ಎತಿುದನತ. ಆ ಕ್ಷಣವ ೇ ಅವನ 

ಕವಲತಗಳಿಗಕ ಹರಡತಗಳಿಗಕ ಬಲಬಿಂತ್ತ; ಅವನತ ಹವರಿನ್ಸ್ಿಂತ್ತ 
ನಡ ದವಡಿದನತ; ನಡ ಯತರ್ವು ಹವರತರ್ವು ದ ೇವರನತನ ಕ ಕಿಂಡವಡತರ್ವು 
ಅವರ ಜ ಕರ್ ಯಲ್ಲಿ ದ ೇವವಲಯದ ಕಳಗ್  ಹ ಕೇದನತ.  

ಅವನತ ನಡ ಯತರ್ವು ದ ೇವರನತನ ಕ ಕಿಂಡವಡತರ್ವು ಇರತವದನತನ 
ಜನರ ಲಿರತ ನ ಕೇಡಿ ಇವನತ ದ ೇವವಲಯದ ಸ್ತಿಂದರ ದವಾರವ ಿಂಬ 

ಬವಗಿಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕಕತ್ತ ಭಿಕ್ವಬ ೇಡತತಿುದಾವನ ಿಂದತ ಗತರತತ್ತಹಿಡಿದತ 
ಅವನ್ಸ್ಗ್  ಸ್ಿಂಭವಿಸಿದಾಕ ೂ ವಿಸ್ಮಯಹಿಡಿದವರವಗಿ ಬಹಳ ಬ ರಗ್ವದರತ. 

ಈ ಒಿಂದು ಅದುುತದ ಪರಣಾಮವಾಗಿ, ಐದು ಸಾವಿರ ಜನರನುು 
ರಕ್ಷಣ  ಹ ೂಿಂದಿದರು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 4:4 ಆದರ  ವವಕಯವನತನ ಕ ೇಳಿದವರಲ್ಲ ಿ

ಅನ ೇಕರತ ನಿಂಬ್ಲದರತ; ಗಿಂಡಸ್ರ ಸ್ಿಂಖ ಯ ಸ್ತಮವರತ ಐದತ ಸವವಿರ 

ತ್ನಕ ಬ ಳಿಯಿತ್ತ. 

 ಫಿಲಿಪಾನು 

ಫಿಲಿಪಾನು ಸಮಾಯಗಕ ಾ ಹ ೂೇದಾಗ ಅದುುತಗಳ ನಮಿತು, ಅನ ೇಕರು 
ಯೇಸುವನುು ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅಿಂಗಿೇಕರಸ್ಕ ೂಿಂಡರು ಮತುು ದಿೇಕ್ಾಸಾುನ 

ಮಾಡಿಸ್ಕ ೂಿಂಡರು. 
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ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8:5 ಫಿಲ್ಲಪಪನತ ಸ್ಮವಯಾವ ಿಂಬ ಪಟ್ಿಣಕ ೂ 
ಹ ಕೇಗಿ ಕ್ರರಸ್ುನನತನ ಅಲ್ಲಿರತವವರಿಗ್  ಪರಕಟ್ಟಸಿದನತ. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8:12 ಆದರ  ಫಿಲ್ಲಪಪನತ ದ ೇವರ ರವಜಯದ 

ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯಕ ಯೇಸ್ತ ಕ್ರರಸ್ುನ ಹ ಸ್ರಿನ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯಕ 

ಶತಭವತ್ಾಮವನವನತನ ಸವರಲತ ಗಿಂಡಸ್ರಕ ಹ ಿಂಗಸ್ರಕ ನಿಂಬ್ಲ 

ದಿೇಕ್ವಸವನನಮವಡಿಸಿಕ ಕಿಂಡರತ. 

 ಪ್ೌಲ್ನು 

ಪ್ೌಲ್ನು ಎಫ ಸಕ ಾ ಹ ೂೇದಾಗ, ದ ೇವರು ಅದುುತಕರವಾದ 

ಸುವಾತ್ಾಗಸ ೇವ ಯ ಮೂಲ್ಕ ತನು ವಾಕಯವನುು ದೃಢಪಡಿಸ್ದನು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 19:11 ದ ೇವರತ ಪ್ೌಲನ ಕ ೈಯಿಿಂದ 

ವಿಶ್ ೇಷ್ವವದ ಬಹರ್ವೂಯಾಗಳನತನ ನಡಿಸ್ತರ್ವು ಇದಾದರಿಿಂದ. 

ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಗಸ ೇವ ಯ ಪರಣಾಮವಾಗಿ ಮತುು ಆ 

ನಗರದ ಶ್ಾಲಾಿಂಿಂದಿರದಲಿಲ ಅರ್ವಾ ಉಪನಾಯಸದ ಸಭಾಿಂಗಣದಲಿಲ 
ಪ್ೌಲ್ನು ಇತರರಗ  ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಗಸ ೇವ ಯ 

ಬ ೂೇಧನ ಯನುು ಮತುು ತರಬ ೇತಿಯನುು ನೇಡಿದ ಪರಣಾಮವಾಗಿ, 

ಆಸಯ ಸ್ೇಮಯಲಿಲ ವಾಸ್ಸುತಿುದಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸುವಾತ್ ಗಯನುು 
ಕ ೇಳಿದರು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 19:10 ಇದತ ಎರಡತ ವರತಷ್ಗಳ ವರ ಗಕ 

ನಡ ದದಾರಿಿಂದ ಅಸ್ಯಸಿೇಮಯಲ್ಲಿ ವವಸ್ವವಗಿದಾ ಯಹಕದಯರಕ 

ಗಿರೇಕರಕ ಎಲಿರಕ ಕತ್ಾನ ವವಕಯವನತನ ಕ ೇಳಿದರತ. 

ಇಿಂದಿನ ಸ್ಭ  

ದ ೇವರು ಇಿಂದು ಸಭ ಯಲಿಲ ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಗಸ ೇವ ಯ 

ಪುನಃಸಾಾಪಿಸುತಿುದಾಾನ . 

ಸುವಾತಿಗಕರು ತಮಮ ಕ ಲ್ಸವನುು ಮಾಡುತಿುರುವಾಗ ಮತುು 
ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗ  ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಗಸ ೇವ ಯ 

ತರಬ ೇತಿಯನುು ಕ ೂಡುವಾಗ, ಬಹುಬ ೇಗ ಬರುವ ಯೇಸು ಕ್ತಾಸುನ 

ಪುನರಾಗಮನಕ್ತಾಿಂತ ಮೊದಲ್ು ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಗ 

ಸ ೇವ ಯ ಪಾಬಲ್ವಾದ ಅಲ ಯು ಲ ೂೇಕದಾದಯಿಂತ ವಾಯಪಿಸುತುದ . 

ಮ್ರ್ವುಯ 24:14 ಇದಲಿದ  ಪರಲ ಕೇಕ ರವಜಯದ ಈ ಸ್ತವವರ್ ಾಯತ 
ಸ್ವಾಲ ಕೇಕದಲ್ಲಿ ಎಲವಿ ಜನವಿಂಗಗಳಿಗ್  ಸವಕ್ಷಿಗ್ವಗಿ 

ಸವರಲವಗತವದತ. ಆಗ ಅಿಂತ್ಯವು ಬರತವದತ. 
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ಜವಯಮತಿೇಯ ಫಲ್ಲರ್ವಿಂಶಗಳು 

ಮೊದಲ್ು ಯೇಸು ಹನ ುರಡು ಮಿಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನುು ಕಳಳಹಿಸ್ದನು, 
ನಿಂತರ ಆತನು ಎಪಾತುು ಮಿಂದಿಯನುು ಕಳಳಹಿಸ್ದನು. 
ಪಿಂಚಶತ್ಾುಮ ದಿನದಿಂದು, ನೂರ ಇಪಾತುು ಜನರು ಯೇಸು 
ಹ ೇಳಿದಿಂರ್ ಶಕ್ತುಯನುು ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಿಂಡರು. ಪವಿತ್ಾಾತಮನ 

ಬರುವಿಕ ಯ ಅದುುತವನುು ಕಿಂಡ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಯೇಸುವನುು 
ತಿಳಿದುಕ ೂಿಂಡರು. ಪ್ ೇತಾ ಮತುು ಯೇಹಾನರು ಕುಿಂಟ್ನನುು 
ಗುಣಪಡಿಸ್ದಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ರಕ್ಷಣ  ಹ ೂಿಂದಿದರು. 
ಸಮಾಯಗದ ಜನಸಮೂಹವು ಫಿಲಿಪಾನ ಅದುುತಗಳನುು 
ನ ೂೇಡಿದಾಗ ಯೇಸುವಿನ ಸುವಾತ್ ಗಯನುು ಕ ೇಳಿದರು ಮತುು 
ನಿಂಬಿದರು. ಆದಿ ಸಭ ಯು ಸ ೇಪಗಡುವಿಕ ಯಿಿಂದ ಬ ಳ ಯಲಿಲ್ಲ, 
ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ಎಲ ಲಡ  ಯೇಸುವಿನ ಕಾಯಗಗಳನುು ಮಾಡುವಾಗ 

ಅದು ಹ ಚಾಚಗಿ ಬ ಳ ಯಿತು. ಯೇಸುವಿನ ಕಾಯಗಗಳನುು ಮಾಡಲ್ು 
ಸುವಾತಿಗಕರು ಇಿಂದಿಗೂ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳನುು ಸ್ದಧಗ ೂಳಿಸಬ ೇಕು. 

ಹ ಕಸ್ ಸ್ಾಳಿೇಯ ಸ್ಭ ಯನತನ ಸವಾಪಿಸ್ತವುದತ 

ಸುವಾತಿಗಕನಾದ ಫಿಲಿಪಾನ ಸ ೇವ ಯ ಮೂಲ್ಕ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ 

ಗ ದಾವರನುು ಸ ೇರಸ್ ಪ್ ೇತಾ ಮತುು ಯೇಹಾನರು ಸಮಾಯಗದಲಿಲ 
ಹ ೂಸ ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯನುು ಸಾಾಪಿಸ್ದರು ಎಿಂಬುದು ಸಾಷ್ಟವಾಗಿದ . 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 9:31 ಹಿೇಗಿರಲವಗಿ ಯಕದವಯ ಗಲ್ಲಲವಯ 

ಸ್ಮವಯಾ ಸಿೇಮಗಳಲ್ಲಿದಾ ಸ್ಭ ಯತ ಸ್ಮವಧವನ ಹ ಕಿಂದಿತ್ತ; 
ಮ್ತ್ತು ಭಕ್ರುಯಲ್ಲ ಿ ಬ ಳ ದತ ಕತ್ಾನ ಭಯದಲ್ಲಿ ನಡ ದತ 
ಪವಿರ್ವರತ್ಮನ್ಸ್ಿಂದ ಪೊರೇರ್ವ್ಹವನತನ ಹ ಕಿಂದಿ ಹ ಚತಿರ್ವು ಬಿಂತ್ತ. 

ಇತ್ರರ ಕಿಂದಿಗ್  ಕ ಲಸ್ ಮವಡತವುದತ 

ಸುವಾತಿಗಕನು ತನು ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯ ಹಿರಯರ ೂಿಂದಿಗ  ಮತುು 
ಇತರ ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳಳಳುವರ ೂಿಂದಿಗ  ನಕಟ್ವಾಗಿ 

ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ಾುನ . ಸುವಾತಿಗಕನು ಇತರ ಸ ೇವ ಗಳಿಿಂದ 

ಸವತಿಂತಾವಾಗಿ “ತನುದ ೇ ಆದ ಕ ಲ್ಸವನುು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.” 

ಸಮಾಯಗವು ಇದಕ ಾ ಉತುಮ ಉದಾಹರಣ ಯಾಗಿದ . ಶಿಶುಗಳನುು 
ಈ ಜಗತಿುನಲಿಲ ಹುಟ್ಟಟಸ್ ನಿಂತರ ಹಸ್ವಿನಿಂದ ಸಾಯುವುದಕ ಾ 
ಬಿಡುವುದನುು ಯೇಚಿಸ್ ನ ೂೇಡಲಾಗದು. ಸಮಾಯಗಕ ಾ, 
ಅಪೊಸುಲ್ರು ತಕ್ಷಣವ ೇ ಬಿಂದು ಕ ಲ್ಸವನುು ನವಗಹಿಸುತಿುರುವುದನುು 
ಮತುು ದ ೇವರ ಯೇಜನ ಗ  ಮತುು ಪರಣಾಮಕಾರಯಾದ ಸ ೇವ ಯ 
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ಮಾದರಗ  ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಷ್ಟವಾಗಿ ಸಭ ಯನುು ಸಾಾಪಿಸುವುದನುು 
ನಾವು ಕಾಣುತ್ ುೇವ . 

ಸಮಾಯಗದ ಸಭ ಯು ಸಭ ಯ ಬ ಳವಣಿಗ ಗ  ಇರುವಿಂರ್ ದ ೇವರ 

ಮಾದರಯಾಗಿದ . 

 ಅಲಿಲ ಸಮಾಧಾನ ಇತುು. 
 ಸಭ ಯನುು ಬಲ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. 
 ಇದು ಪವಿತ್ಾಾತಮನಿಂದ ಪೊಾೇತ್ಾುನವನುು ಹ ೂಿಂದಿತುು. 
 ಇದು ಸಿಂಖ ಯಯಲಿಲ ಬ ಳ ಯಿತು. 
 ಇದು ದ ೇವರ ೂಿಂದಿಗ  ನಕಟ್ವಾದ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಿಂಬಿಂಧ 

ಮತುು ಭಯಭಕ್ತು ಉಳುದಾಗಿತುು. 

ಇದು ದ ೇವರ ಯೇಜನ  ಮತುು ಉದ ಾೇಶದ ಪಾಕಾರ ಅಪೊಸುಲ್ರು 
ಮತುು ಪಾವಾದಿಗಳಳ ಎಿಂಬ ಅಸ್ುವಾರದ ಮೇಲ  ಕಟ್ಟಲ್ಾಟ್ಟ 
ಸಭ ಯಾಗಿದ . 

ಸ್ತವವತಿಾಕನ ಗತಣಲಕ್ಷಣಗಳು 

ಫಿಲಿಪಾನು ಬಗ ೆ ಈ ವಾಕಯಭಾಗದಿಿಂದ ನಾವು ಹಲ್ವಾರು 
ವಿಷ್ಯಗಳನುು ಗಮನಸುತ್ ುೇವ  ಅದು ಸುವಾತಿಗಕನ ಸ ೇವ ಯ 

ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳನುು ವಿವರಸುತುದ . 

ಇತಿಮತಿಗಳನತನ ಗತರತತಿಸ್ತವುದತ 

ಫಿಲಿಪಾನು ತನು ಸವಿಂತ ಸ ೇವ ಯ ಇತಿಮಿತಿಗಳನುು 
ಗುರುತಿಸ್ಕ ೂಿಂಡನು. ಎಲ್ಲವನೂು ಸವತಃ ತ್ಾನ ೇ ಮಾಡಬ ೇಕು ಎಿಂದು 
ಅವನು ಅಿಂದುಕ ೂಳುಲಿಲ್ಲ. 

ಇತ್ರರ ಕಿಂದಿಗ್  ಕ ಲಸ್ ಮವಡತವುದತ 

ಅವನು ಇತರ ಸ ೇವ ಗಳ  ಿಂದಿಗ  ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುವ ಇಚ ಛಯನುು 
ತ್ ೂೇರಸುತ್ಾುನ  

ನವಯಕತ್ಾಕ ೂ ಹತಿುರವವಗಿರತರ್ವುನ  

ಅವನು ತನು ಮಾತೃ ಸಭ ಯ ನಾಯಕತವದ ೂಿಂದಿಗ  ನಕಟ್ 

ಸಿಂಬಿಂಧವನುು ಹ ೂಿಂದಿರುತ್ಾುನ  ಮತುು ಅವನು ತನಗ  ಸಹಾಯ 

ಬ ೇಕಾದಾಗ ಅವರನುು ಅವಲ್ಿಂಬಿಸುತ್ಾುನ . 

ಇತ್ರ ಸ ೇವ ಗಳನತನ ಸವಾಗತಿಸ್ತರ್ವುನ  
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ಈ ಹ ೂಸ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ ಗುಿಂಪನುು ಅವರು ಗಮನಸದ  
ಬಿಟ್ುಟಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬ ಳ ಯಬ ೇಕಾದರ  ಮತುು ನಿಂಬಿಕ ಯಲಿಲ 
ನ ಲ ಗ ೂಳುಬ ೇಕಾದರ  ಅಪೊಸುಲ್ರ, ಪಾವಾದಿಗಳ, ಬ ೂೇಧಕರ ಮತುು 
ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕರ ಸ ೇವ ಯು ಅವರಗ  ಅಗತಯವಿದ ಯಿಂದು ಅವನಗ  
ತಿಳಿದಿತುು. 

ದ ೇವರ ಮವಗಾದಶಾನವನತನ ಹ ಕಿಂದಿಕ ಕಳುಳರ್ವುನ  

ದ ೇವರಿಂದ ನದಿಗಷ್ಟವಾದ ಮಾಗಗದಶಗನಗಳನುು ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಳಳುವ 

ವರ ಗೂ ಅವನು ಹ ೂರಡುತಿುರಲಿಲ್ಲ. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8:26 ಅಷ್ಿರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಿರಲ್ಲಿ ಕತ್ಾನ ದಕತ್ನತ 
ಫಿಲ್ಲಪಪನ್ಸ್ಗ್  – ನ್ಸ್ೇನತ ಎದತಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕಡ ಗ್  ಯರಕಸ್ಲ ೇಮನ್ಸ್ಿಂದ 

ಗ್ವಜಕ ೂ ಹ ಕೇಗತವ ದವರಿಯಲ್ಲಿ ಹ ಕೇಗತ, ಅದತ ಅಡವಿ ಎಿಂದತ 
ಹ ೇಳಿದನತ. 

ಸ್ತವವತಿಾಕನತ ಮ್ತ್ತು ವ ೈಯಕ್ರುಕ ಸ್ತವವರ್ವಾಸ ೇವ  

ಆತ್ಮಗಳನತನ ಗ್ ಲತಿವುದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತ್ನತ 

ತನು ಸ ೇವ ಯಲಿಲ ಸಮತ್ ೂೇಲ್ನ ಕಾಪ್ಾಡಿಕ ೂಳಳುವ ಸುವಾತಿಗಕನು, 
ಅವನು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸುವಾತ್ಾಗಸ ೇವ ಯನುು ಮಾಡುವಿಂತ್ ಯೇ 
ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸುವಾತ್ಾಗಸ ೇವ ಯಲಿಲ ಶಾಮಶಿೇಲ್ನು ಮತುು ನುರತನು 
ಆಗಿರುತ್ಾುನ . ಸುವಾತಿಗಕನು ಆತಮಗಳನುು ಗ ಲ್ುಲವುದರಲಿಲ 
ಪರಣಿತನು ಆಗಿರಬ ೇಕು. ಅವನು ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಯೇಸು ಕ್ತಾಸುನ 

ಸಾಕ್ಷಿಯನುು ಹ ೇಳಲ್ು ಅವಕಾಶಗಳನುು ಹುಡುಕುತಿುರುತ್ಾುನ . 

ದ ೇವರ ಮವಗಾದಶಾನಗಳನತನ ಪ್ವಲ್ಲಸ್ತರ್ವುನ  

ಸಮಾಯಗದಲಿಲ ನಡ ಯುತಿುದಾ ವ ೈಭವವನುು ಮತುು ಸಿಂಭಾಮವನುು 
ತ್ ೂರ ದು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿಲ ಒಬಬ ಮನುಷ್ಯನಗ  ಸಾಕ್ಷಿ ಹ ೇಳಲ್ು 
ಫಿಲಿಪಾನು ನಡ ಸಲ್ಾಟ್ಟನು. ಇದು ನಶಿಚತವಾಗಿಯೂ ವಿಧ ೇಯತ್ ಯ 

ಪರೇಕ್ ಯಾಗಿತುು. ಫಿಲಿಪಾನು ದ ೇವರಗ  ವಿಧ ೇಯನಾದನು ಮತುು 
ಐರ್ಥಯೇಪಯ ರಾಷ್ರದ ಖಜಾಿಂಚಿಯಾಗಿರುವ ಗಣಯ ವಯಕ್ತುಯನುು 
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗ  ನಡ ಸುವ ಅವಕಾಶ ಅವನಗ  ಸ್ಕ್ತಾತು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8:26-40 ಅಷ್ಿರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಿರಲ್ಲ ಿ ಕತ್ಾನ 

ದಕತ್ನತ ಫಿಲ್ಲಪಪನ್ಸ್ಗ್  – ನ್ಸ್ೇನತ ಎದತಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕಡ ಗ್  
ಯರಕಸ್ಲ ೇಮನ್ಸ್ಿಂದ ಗ್ವಜಕ ೂ ಹ ಕೇಗತವ ದವರಿಯಲ್ಲಿ ಹ ಕೇಗತ, ಅದತ 
ಅಡವಿ ಎಿಂದತ ಹ ೇಳಿದನತ. ಅವನತ ಎದತಾ ಹ ಕರಟ್ತ ಹ ಕೇದನತ;  
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ಹ ಕೇಗತತಿುರತವವಗ ಐರ್ಥಯೇಪಯ ದ ೇಶದ ಒಬಬ ಮ್ನತಷ್ಯನನತನ 
ಕಿಂಡನತ. ಅವನತ ಕಿಂಚತಕ್ರಯಕ ಐರ್ಥಯೇಪಶದವರ ರವಣಿಯವಗಿದಾ 
ಕಿಂದವಕ ಯ ಕ ೈಕ ಳಗ್  ದ ಕಡಡ ಅಧಿಕವರಿಯಕ ಆಕ ಯ ಎಲವಿ 

ಖಜವನ ಯ ಮೇಲ್ಲಾಚವರಕನಕ ಆಗಿದಾನತ. ಅವನತ 
ದ ೇವವರವಧನ ಗ್ ಕೇಸ್ೂರ ಯರಕಸ್ಲ ೇಮಗ್  ಬಿಂದತ ಹಿಿಂತಿರತಗಿ 

ಹ ಕೇಗತವವಗ ತ್ನನ ರರ್ದಲ್ಲಿ ಕಕತ್ತಕ ಕಿಂಡತ ಯಶ್ವಯ ಪರವವದಿಯ 

ಗರಿಂರ್ವನತನ ಓದತತಿುದಾನತ.  

ದ ೇವರವತ್ಮನತ ಫಿಲ್ಲಪಪನ್ಸ್ಗ್  – ನ್ಸ್ೇನತ ಆ ರರ್ದ ಹತಿುರ ಹ ಕೇಗಿ ಅದರ 

ಸ್ಿಂಗಡಲ ೇ ನಡ  ಎಿಂದತ ಹ ೇಳಿದನತ. 

ಬ ಕೇಧಿಸ್ಲತ ತ್ಾರಿತ್ನವಗಿದಾನತ 

ಫಿಲ್ಲಪಪನತ ಓಡಿಹ ಕೇಗಿ ಆ ಮ್ನತಷ್ಯನತ ಯಶ್ವಯ ಪರವವದಿಯ 

ಗರಿಂರ್ವನತನ ಓದತತಿುರತವದನತನ ಕ ೇಳಿ – ಎಲ ೈ, ನ್ಸ್ೇನತ ಓದತವದತ 
ನ್ಸ್ನಗ್  ತಿಳಿಯತತ್ುದ ಕೇ?  

ಅನನಲತ ಅವನತ – ಯವರವದರಕ ನನಗ್  ಅರ್ಾ ತಿಳಿಸಿಕ ಕಟ್ಿ 
ಹ ಕರತ್ತ ಅದತ ನನಗ್  ಹ ೇಗ್  ತಿಳಿದಿೇತ್ತ ಎಿಂದತ ಹ ೇಳಿ – ನ್ಸ್ೇನತ 
ರರ್ವನತನ ಹತಿು ನನನ ಬಳಿಯಲ್ಲ ಿಕಕತ್ತಕ ಕೇ ಎಿಂಬದವಗಿ ಫಿಲ್ಲಪಪನನತನ 
ಕ ೇಳಿಕ ಕಿಂಡನತ.  

ಅವನತ ಓದತತಿುದಾ ಶ್ವಸ್ರವಚನವು ಯವವದಿಂದರ – ವಧಯಸವಾನಕ ೂ 
ಒಯಯಲಪಡತವ ಕತರಿಯಿಂರ್  ಆತ್ನತ ಒಯಯಲಪಟ್ಿನತ; ಕತರಿಮ್ರಿಯತ 
ಉಣ ು ಕತ್ುರಿಸ್ತವವನ ಮ್ತಿಂದ  ಮೌನವವಗಿರತವಿಂರ್  ಆತ್ನತ ಬವಯಿ 

ರ್ ರ ಯಲ ೇ ಇಲಿ. ಆತ್ನ್ಸ್ಗತಿಂಟವದ ದಿೇನವವಸ ಾಯಲ್ಲಿ ನವಯಯವು 
ಇಲಿದ  ಹ ಕೇಯಿತ್ತ. ಆತ್ನ ಸ್ಕವಲದವರನತನ ಹ ೇಳತ್ಕೂದ ಾೇನತ? 

ಆತ್ನ ಜೇವವನತನ ಭಕಮಯ ಮೇಲ್ಲನ್ಸ್ಿಂದ ರ್ ಗ್ ದತಬ್ಲಟ್ಿರಲವಿ 

ಎಿಂಬದ ೇ.  

ಕಿಂಚತಕ್ರಯತ ಈ ವಚನವನತನ ಕತರಿತ್ತ – ಪರವವದಿಯತ ಇದನತನ ಯವರ 

ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ ೇಳಿದವಾನ ? ತ್ನನ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಯಿೇ? ಮ್ರ್ ಕುಬಬನ 

ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯಕ? ದಯಮವಡಿ ಹ ೇಳಬ ೇಕತ ಎಿಂದತ ಫಿಲ್ಲಪಪನನತನ 
ಕ ೇಳಲತ. 

ಹ ಕಸ್ ವಿಶ್ವಾಸಿಯನತನ ದಿೇಕ್ವಸವನನ ಮವಡಿಸಿದನತ 

ಫಿಲ್ಲಪಪನತ ಉಪದ ೇಶಸ್ತವದಕ ೂ ರ್ ಕಡಗಿ ಅದ ೇ ವಚನವನತನ 
ಆಧವರಮವಡಿಕ ಕಿಂಡತ ಅವನ್ಸ್ಗ್  ಯೇಸ್ತವಿನ ವಿಷ್ಯವವದ 
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ಸ್ತವವರ್ ಾಯನತನ ತಿಳಿಸಿದನತ. ಅವರತ ದವರಿಯಲ್ಲಿ 
ಹ ಕೇಗತತಿುರತವವಗ ನ್ಸ್ೇರಿನ ಬಳಿಗ್  ಬಿಂದರತ.  

ಕಿಂಚತಕ್ರಯತ – ಆಗ್ ಕೇ, ನ್ಸ್ೇರತ; ನನಗ್  ದಿೇಕ್ವಸವನನವವಗತವದಕ ೂ 
ಅಡಿಡ ಏನತ ಎಿಂದತ ಹ ೇಳಿ ರರ್ವನತನ ನ್ಸ್ಲ್ಲಸಿ್ತ ಎಿಂದತ ಅಪಪಣ  ಕ ಕಟ್ಿನತ;  

ಫಿಲ್ಲಪಪನತ ಕಿಂಚತಕ್ರಯತ ಇಬಬರಕ ನ್ಸ್ೇರಿನ ಕಳಗ್  ಇಳಿದರತ. ಫಿಲ್ಲಪಪನತ 
ಅವನ್ಸ್ಗ್  ದಿೇಕ್ವಸವನನ ಮವಡಿಸಿದನತ.  

ಅವರತ ನ್ಸ್ೇರನತನ ಬ್ಲಟ್ತಿ ಮೇಲಕ ೂ ಬಿಂದವಗ ಕತ್ಾನ ಆತ್ಮ 
ಫಿಲ್ಲಪಪನನತನ ಎತಿು ಕ ಕಿಂಡತಹ ಕೇಗಲವಗಿ ಕಿಂಚತಕ್ರಯತ 
ಸ್ಿಂರ್ ಕೇಷ್ವುಳಳವನವಗಿ ತ್ನನ ದವರಿಯನತನ ಹಿಡಿದತ ಅವನನತನ 
ಕವಣಲ ೇ ಇಲಿ. ತ್ರತವವಯ ಫಿಲ್ಲಪಪನತ ಅಜ ಕೇತಿನಲ್ಲಿ ಕವಣಿಸಿಕ ಕಿಂಡತ 
ಅಲ್ಲಿಿಂದ ಕ ೈಸ್ರ ೈಯದ ತ್ನಕ ಎಲವಿ ಊರತಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತವವರ್ ಾಯನತನ 
ಸವರತರ್ವು ಹ ಕೇದನತ. 

ಸುವಾತಿಗಕನು ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಪವಿತ್ಾಾತಮನಗ  ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿ 

ಸಾಿಂದಿಸುವವನಾಗಿರಬ ೇಕು. ಫಿಲಿಪಾನನುು ಸಮಾಯಗಕ ಾ 
ನಡ ಸಲಾಯಿತು ಮತುು ಪಟ್ಟಣವು ಸುಗಿೆಗಾಗಿ ಮಾಗಿದಿಂತ್ಾಯಿತು. 
ನಿಂತರ ಫಿಲಿಪಾನನುು ಐರ್ಥಯೇಪಯದ ಕಿಂಚುಕ್ತಯ ಬಳಿಗ  
ನಡ ಸಲಾಯಿತು. ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಈಗಾಗಲ ೇ ದ ೇವರನುು 
ಹುಡುಕುತಿುದಾನು. ಸುವಾತಿಗಕನು ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ನಡಿಸುವಿಕ ಯನುು 
ಮತುು ಸಮಯವನುು ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ, ಅವನು ತನು 
ಸ ೇವ ಯಲಿಲ ಹ ಚುಚ ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗಿರುತ್ಾುನ . 

ಉದವಹರಣ  

ಸವಗ ಸೃಷಿಟಗ  ಸುವಾತ್ ಗಯನುು ಸಾರುವುದರ ಕುರತ್ಾದ ಶ್ ಾೇಷ್ಠ 
ಆಜ್ಞ ಯನುು ಓದಿದಾಗ ಅದನುು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಿಂದು 
ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ಅಸಮರ್ಗತ್ ಯಿಿಂದ ಭಾವಿಸುತ್ಾುರ . 

ಸಮಾಯಗದಲಿಲ ಫಿಲಿಪಾನು ಸಾರದಿಂತ್  ಸಾರಲ್ು ತಮಗ  ಆಗುವುದಿಲ್ಲ 
ಎಿಂದು ಹಲ್ವರು ಭಾವಿಸುತ್ಾುರ . ಆದರೂ, ಫಿಲಿಪನು ರರ್ವನುು ಏರ, 

ಕಿಂಚುಕ್ತಯ ಪಕಾದಲಿಲ ಕುಳಿತು ಅವನಗ  ಉಪದ ೇಶಿಸ್ದನು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8:35 ಫಿಲ್ಲಪಪನತ ಉಪದ ೇಶಸ್ತವದಕ ೂ 
ರ್ ಕಡಗಿ ಅದ ೇ ವಚನವನತನ ಆಧವರಮವಡಿಕ ಕಿಂಡತ ಅವನ್ಸ್ಗ್  
ಯೇಸ್ತವಿನ ವಿಷ್ಯವವದ ಸ್ತವವರ್ ಾಯನತನ ತಿಳಿಸಿದನತ. 

“ಉಪದ ೇಶಿಸು” ಎಿಂದರ  ಸರಳವಾಗಿ ಸಾರುವುದು, ಹ ೇಳಳವುದು 
ಅರ್ವಾ ಹಿಂಚಿಕ ೂಳಳುವುದು ಎಿಂದರ್ಗವಾಗಿದ . ಫಿಲಿಪಾನು ಈ ವಯಕ್ತುಯ 
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ಬಳಿಯಲಿಲ ಕುಳಿತ್ಾಗ, ಅವನು ಅವನಗ  ಸರಳವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹ ೇಳಿದನು. 
ಹಾಗ  ಮಾಡುವ ಮೂಲ್ಕ, ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ಶ್ ಾೇಷ್ಠ ಆಜ್ಞ ಯನುು 
ನ ರವ ೇರಸ್ದನು ಮತುು ಸವಗ ಸೃಷಿಟಗ  ಸುವಾತ್ ಗಯನುು 
ಸಾರುವುದರಲಿಲ ಭಾಗಿಯಾದನು. 

ವವಕಯದ ತಿಳಿವಳಿಕ  

ಸುವಾತಿಗಕನಗ  ದ ೇವರ ವಾಕಯದ ಬಗ ೆ ಸಿಂಪೂಣಗವಾದ ತಿಳಿವಳಿಕ  
ಇರಬ ೇಕು. ಫಿಲಿಪಾನಗ  ದ ೇವರ ವಾಕಯದ ಬಗ ೆ ಅಿಂತಹ ತಿಳಿವಳಿಕ  
ಇತುು, ಆದಾರಿಂದ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವ ಭಾಗದಿಿಂದ 

ಓದುತಿುದಾಾನ ೂೇ ಅಲಿಲಿಂದ ಅವನು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸ್ದನು ಮತುು ಅವನಗ  
ಸುವಾತ್ ಗಯನುು ಸಾರದನು. 

ಸ ೇವ ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮ್ರ್ ಕೇಲನ 

ನಶಚಯವಾಗಿಯೂ, ಫಿಲಿಪಾನು ತನು ಸ ೇವ ಯ ಪಾತಿಯಿಂದು 
ಕ್ ೇತಾದಲ್ೂಲ ಸಮತ್ ೂೇಲ್ನ ಕಾಪ್ಾಡಿಕ ೂಿಂಡಿದಾ ವಯಕ್ತುಯಾಗಿದಾನು. 
ಅವನು ವಾಕಯದಿಿಂದ ತುಿಂಬಲ್ಾಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನು ಮತುು ಅವನು ದ ೇವರ 

ಆತಮನಿಂದ ತುಿಂಬಲ್ಾಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನು ಆಗಿದಾನು. 

ಫಿಲಿಪಾನು, ಸುವಾತಿಗಕನಾಗಿ, ತ್ಾನು ಹ ೂೇದಲ ಲಲಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ ೆ 
ಸಾರದನು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8:40 ತ್ರತವವಯ ಫಿಲ್ಲಪಪನತ ಅಜ ಕೇತಿನಲ್ಲ ಿ

ಕವಣಿಸಿಕ ಕಿಂಡತ ಅಲ್ಲಿಿಂದ ಕ ೈಸ್ರ ೈಯದ ತ್ನಕ ಎಲವಿ ಊರತಗಳಲ್ಲಿ 
ಸ್ತವವರ್ ಾಯನತನ ಸವರತರ್ವು ಹ ಕೇದನತ. 

ಕ್ರರಸ್ುನ ಸ್ಭ ಯಿಂಬ ದ ೇಹಕ ೂ ಮವಡತವ ಸ ೇವ  

ಸಿದಿಗ್ ಕಳಿಸ್ತವುದತ 

ಸುವಾತಿಗಕನು ಹ ೂರಗ  ಹ ೂೇಗಿ ದ ೂಡಡ ದ ೂಡಡ ಸುವಾತ್ಾಗ 

ಕೂಟ್ಗಳನುು ನಡ ಸುವವನು ಎಿಂದು ನಾವು ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ 

ಭಾವಿಸುತ್ ುೇವ . ಅವನ ಪಾಯಾಣದ ಸ ೇವ ಗ  ಪ್ಾಾಮುಖಯತ್  
ನೇಡಲಾಗಿದ . ಆದಾಗೂಯ, ಎಫ ಸ ಪತಿಾಕ  ನಾಲ್ಾನ ಯ ಅ್ಧಾಯಯದ 

ಪಾಕಾರ ಸುವಾತಿಗಕನ ಪಾಮುಖ ಸ ೇವ ಯು “ಭಕುರನುು ಸ ೇವ ಯ 

ಕ ಲ್ಸಕಾಾಗಿ ಸ್ದಧಗ ೂಳಿಸುವುದು” ಆಗಿದ . 

ಎಫ ಸ್ 4:11 ಆತ್ನತ ಕ ಲವರನತನ ಅಪೊಸ್ುಲರನವನಗಿಯಕ 

ಕ ಲವರನತನ ಪರವವದಿಗಳನವನಗಿಯಕ ಕ ಲವರನತನ 
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ಸೌವವತಿಾಕರನವನಗಿಯಕ ಕ ಲವರನತನ ಸ್ಭವಪ್ವಲಕರನವನಗಿಯಕ 

ಉಪದ ೇಶಗಳನವನಗಿಯಕ ಅನತಗರಹಿಸಿದನತ ... 

ತ್ರಬ ೇತಿ ನ್ಸ್ೇಡಲತ 

ಅಪೊಸುಲ್, ಪಾವಾದಿ, ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕ ಮತುು ಬ ೂೇಧಕರಿಂತ್ ಯೇ 
ಮುಖಯವಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಕಾಯಗಗಳನುು ಮಾಡಲ್ು ಜನರಗ  
ತರಬ ೇತಿ ನೇಡುವುದಕಾಾಗಿ ಸುವಾತಿಗಕನನುು ಅನುಗಾಹಿಸಲಾಗಿದ . 

ಸುವಾತಿಗಕನಾಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಕಾಯಗಗಳನುು ನಾವು 
ನ ೂೇಡಿಕ ೂಿಂಡಿದ ಾೇವ . ಯೇಸು ಈ ಕ ಳಕಿಂಡಿಂತ್  ಹ ೇಳಿದಾಗ ಎಲಾಲ 
ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ ಬಗ ೆ ಹ ೇಳಿದನು: 

ಯೇಹವನ 14:12 ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ನ್ಸ್ಜನ್ಸ್ಜವವಗಿ ಹ ೇಳುರ್ ುೇನ . ನನನನತನ 
ನಿಂಬತವವನತ ನವನತ ನಡಿಸ್ತವ ಕ್ರರಯಗಳನತನ ರ್ವನಕ ನಡಿಸ್ತವನತ 
ಮ್ತ್ತು ಅವುಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಮ್ಹರ್ವುದ ಕ್ರರಯಗಳನತನ ನಡಿಸ್ತವನತ. 
ಯವಕಿಂದರ  ನವನತ ತ್ಿಂದ ಯ ಬಳಿಗ್  ಹ ಕೇಗತರ್ ುೇನ . 

ಸ ೇವ ಯ ಕವಯಾ 

ಸ ೇವ ಯ ಕಾಯಗಗಳಳ ಹಿೇಗಿವ : 

 ಸುವಾತ್ ಗಯನುು ಸಾರುವುದು 
 ದ ವವಗಳನುು ಬಿಡಿಸುವುದು 
 ರ ೂೇಗಿಗಳನುು ಗುಣಪಡಿಸುವುದು 

ಯೇಸುವಿನ ಕಾಯಗಗಳನುು ಮಾಡಲ್ು ಎಲಾಲ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿಗ  
ತರಬ ೇತಿ ಕ ೂಡಬ ೇಕು. ಇದರಲಿಲ ಸುವಾತ್ ಗ ಸಾರುವುದು, 
ದ ವವಗಳನುು ಬಿಡಿಸುವುದು ಮತುು ರ ೂೇಗಿಗಳನುು ಗುಣಪಡಿಸುವುದು 
ಒಳಗ ೂಿಂಡಿದ . ಸುವಾತಿಗಕನ ಪಾಮುಖ ಕ ಲ್ಸವ ಿಂದರ  ಸ ೇವ ಯ 

ಕಾಯಗವನುು ಮಾಡುವುದು ಮಾತಾವಲ್ಲ ಆದರ  ದ ೇವರ ಜನರನುು 
ಸ ೇವ ಯ ಕಾಯಗವನುು ಮಾಡಲ್ು ಸ್ದಧಪಡಿಸುವುದು ಆಗಿದ . 

“ಸ ೈನ್ಸ್ಕ ಶಕ್ಷಣ ಅಧಿಕವರಿಗಳು” 

ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಯಲಿಲರುವವರು ದ ೇವರ ಸ ೈನಯದಲಿಲ ಸ ೈನಕ 

ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಂತ್  ಇದಾಾರ . ಸ ೈನಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಗಳಳ 
ಯುದಧದಲಿಲ ಅನುಭವಿಗಳಳ ಮತುು ಪರಣಿತರು ಆಗಿದಾರೂ ಸಹ, 

ಯುದಧದಲಿಲ ಹ ೂೇರಾಡಿ ಗ ಲ್ುಲವವರಲ್ಲ. ಸ ೈನಕರನುು ಬಿಲಿಷ್ಠರಾದ 

ವಿೇರರನಾುಗಿ ಮಾಡಲ್ು ತರಬ ೇತಿ ಕ ೂಡುವುದು ಅವರ 

ಕಾಯಗಭಾರವಾಗಿದ . ಬಲಿಷ್ಠ ಶಿಸುುಬದಧ ಸ ೈನಯವಾಗಿ ಒಟಾಟಗಿ 
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ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುತಿುರುವ ಸ ೈನಕರು ಯುದಧಗಳನುು ಮಾಡಿ 

ಗ ಲ್ುಲವವರು ಆಗಿದಾಾರ . 

ಪರತಿಯಬಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಯತ 

 ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯು ಸ ೇವ ಯ ಕಾಯಗವನುು 
ಮಾಡಬ ೇಕು. 

 ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯು ಯೇಸು ಕ್ತಾಸುನಗ  
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಬ ೇಕು. 

 ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯು “ಸುವಾತ್ ಗಯನುು ಸಾರಬ ೇಕು.” 

 ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯು ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ಅದ ೇ 
ಕಾಯಗಗಳನುು ನಖರವಾಗಿ ಮಾಡಬ ೇಕು. 

 ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯು ದ ವವಗಳನುು ಬಿಡಿಸಬ ೇಕು ಮತುು 
ರ ೂೇಗಿಗಳನುು ಗುಣಪಡಿಸಬ ೇಕು. 

"ನಿಂಬುವವರಿಂದ ಈ ಸೂಚಕಕಾಯಗಗಳಳ ಉಿಂಟಾಗುವವು" ಎಿಂದು 
ಯೇಸು ಹ ೇಳಿದಾಗ ಆತನು ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಯಲಿಲರುವವರಗ  
ಮಾತಾವಲ್ಲ ಹ ೇಳಲಿಲ್ಲ ಆದರ  ಎಲಾಲ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ  ಿಂದಿಗ  ಹ ೇಳಿದನು. 

ಮವಕಾ 16:17,18 ಇದಲಿದ  ನಿಂಬತವವರಿಿಂದ ಈ 

ಸ್ಕಚಕಕವಯಾಗಳು ಉಿಂಟವಗತವವು. ನನನ ಹ ಸ್ರನತನ ಹ ೇಳಿ 

ದ ವಾಗಳನತನ ಬ್ಲಡಿಸ್ತವರತ. ಹ ಕಸ್ ಭವಷ ಗಳನತನ ಮವರ್ವಡತವರತ. 
ಹವವುಗಳನತನ ಎತ್ತುವರತ. ವಿಷ್ಪದವರ್ಾಗಳನ ನನವದರಕ ಕತಡಿದರಕ 

ಅವರಿಗ್  ಯವವ ಕ ೇಡಕ ಆಗತವದಿಲಿ. ಅವರತ ರ ಕೇಗಿಗಳ ಮೇಲ  
ಕ ೈಯಿಟ್ಿರ  ಇವರಿಗ್  ಗತಣವವಗತವದತ ಎಿಂದತ ಹ ೇಳಿದನತ. 

ಎಲಾಲ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ: 

 ಸುವಾತ್ ಗಯನುು ಸಾರಬ ೇಕಾಗಿದಾರ  
 ದ ವವಗಳನುು ಬಿಡಿಸಬ ೇಕಾಗಿದಾರ  
 ರ ೂೇಗಿಗಳ ಮೇಲ  ಕ ೈಯಿಡಬ ೇಕಾಗಿದಾರ  

ಹಾಗಾದರ  ಎಲಾಲ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿಗ  ತರಬ ೇತಿ ನೇಡಬ ೇಕು: 

 ಬ ೂೇಧಿಸುವುದು ಹ ೇಗ  
 ಬಿಡುಗಡ ಯ ಸ ೇವ ಮಾಡುವುದು ಹ ೇಗ   
 ರ ೂೇಗಿಗಳನುು ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಹ ೇಗ  
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ಎಲಾಲ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಗಸ ೇವ ಗಾಗಿ 

ತರಬ ೇತಿ ಕ ೂಡುವಾಗ, ಎಲಾಲ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ಅದುುತವನುು ಮಾಡುವ 

ಸುವಾತಿಗಕರಾಗುವಾಗ, ಯೇಸುಕ್ತಾಸುನ ಸುವಾತ್ ಗಯಿಿಂದ ಜಗತುು 
ಗ ಲ್ಲಬಹುದು. 

ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನತನ ಸ್ಜತುಗ್ ಕಳಿಸ್ತವುದತ 

ಸುವಾತ್ ಗಯನುು ಜಗತಿುಗ  ತಲ್ುಪಿಸಲ್ು ಸುವಾತಿಗಕರಾಗಿ 

ಕರ ಯಲ್ಾಟ್ಟಟವವರನುು ನಾವು ಅವಲ್ಿಂಬಿಸಬಾರದು. ನಾವು 
ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗೂ ತರಬ ೇತಿ ಕ ೂಡಬ ೇಕು ಮತುು 
ಸಜುುಗ ೂಳಿಸಬ ೇಕು. ಈ ತರಬ ೇತಿಯನುು ಕ ೂಡುವುದು ಸುವಾತಿಗಕರ 

ಪಾಮುಖ ಕ ಲ್ಸವಾಗಿದ . ಅವರು ಶಕ್ತುಯುತವಾದ ಮತುು 
ಪರಣಾಮಕಾರಯಾದ ಅದುುತಕರ ಸುವಾತ್ಾಗಸ ೇವ ಗಾಗಿ 

ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿಗ  ತರಬ ೇತಿ ಕ ೂಡಬ ೇಕು. ನಶಿಸ್ಹ ೂೇಗುತಿುರುವವರಗ  
ಸುವಾತ್ ಗಯನುು ತಲ್ುಪಿಸಲ್ು ಅವರು ಸುವಾತಿಗಕ ತಿಂಡಗಳನುು 
ಸಜುುಗ ೂಳಿಸಬ ೇಕು. 

ಯೇಸುವಿನ ಸ ೇವ ಯಲಿಲ, ಆತನು ಸುವಾತ್ ಗಯನುು ಸಾರುತಿುರುವಾಗ, 

ರ ೂೇಗಿಗಳನುು ಗುಣಪಡಿಸುವಾಗ, ಸತುವರನುು ಎಬಿಬಸುವಾಗ ಮತುು 
ದ ವವಗಳನುು ಬಿಡಿಸುವಾಗ, ಆತನು ತನು ಕಾಯಗಗಳನುು ಮಾಡಲ್ು 
ಇತರರಗ  ತರಬ ೇತಿ ಕ ೂಡುತಿುದಾನು. ಆತನು ಇತರರ ಜಿೇವನದಲಿಲ 
ವೃದಿಧಯಾಗುತಿುದಾನು. 

ಕ್ರೇಲ್ಲಕ ೈಯತ ವೃದಿಿಪಡಿಸ್ತವುದತ ಆಗಿದ  

ಪರಣಾಮಕಾರಯಾದ ಸುವಾತಿಗಕನಾಗಿರಲ್ು ಕ್ತೇಲಿಕ ೈಯು 
ಸ ೇರಸುವುದಲ್ಲ; ವೃದಿಧಪಡಿಸುವುದು ಆಗಿದ . ಇದು ಅತಿದ ೂಡಡ 
ಸ ೇವ ಯನುು ಕಟ್ಟಲ್ು ಪಾಯತಿುಸುವುದಲ್ಲ; ಇದು ಒಬಬನನುು ಇತರರ 

ಜಿೇವನದಲಿಲ ವೃದಿಧಪಡಿಸುವುದು ಆಗಿದ . 

2 ತಿಮೊಥ  2:2 ನ್ಸ್ೇನತ ನನ್ಸ್ನಿಂದ ಅನ ೇಕ ಸವಕ್ಷಿಗಳ ಮ್ತಿಂದ  ಕ ೇಳಿದ 

ಉಪದ ೇಶವನತನ ಇತ್ರರಿಗ್  ಬ ಕೇಧಿಸ್ಶಕುರವದ ನಿಂಬ್ಲಗಸ್ು 
ಮ್ನತಷ್ಯರಿಗ್  ಒಪಿಪಕ ಕಡತ. 

ಸುವಾತಿಗಕನ ವಿಷ್ಯದ ಕುರತ್ಾದ ಹ ಚಿಚನ ಅಧಯಯನಕಾಾಗಿ, 

ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಗಸ ೇವ  - ಲ ೂೇಕವನುು ತಲ್ುಪಲಿಕ್ತಾರುವ 

ದ ೇವರ ಯೇಜನ  ಎಿಂಬ ಕ ೈಪಿಡಿಯನುು ನ ೂೇಡಿರ. 
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ಪರವಮ್ಶ್ ಾಗ್ವಗಿರತವ ಪರಶ್ ನಗಳು 

1. ಸುವಾತಿಗಕನಾದ ಫಿಲಿಪಾನು ಉಳಿದ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ ಸಮೂಹಕ ಾ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದವನಾಗಿರುವುದಾರಿಂದ ಅವನಲಿಲ 
ನಾವು ನ ೂೇಡಿದ ಮೂರು ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳನುು ವಿವರಸ್ರ. 

2. ಸುವಾತಿಗಕನು ಕ್ತಾಸುನ ದ ೇಹಕ ಾ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ರುವುದಾರಿಂದ ಅವನ ಉದ ಾೇಶವನುು ವಿವರಸ್ರ. 

3. ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಗಸ ೇವ  ಎಿಂದರ ೇನು? ವಾಕಯದಿಿಂದ ಕ ಲ್ವು ಉದಾಹರಣ ಗಳನುು ಕ ೂಡಿರ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

ಪ್ವಠ ಒಿಂಬತ್ತು 

ಸ್ಭವಪ್ವಲಕನ ಅರ್ವವ ಕತರತಬನ ಸ ೇವ  
ಎಫ ಸ 4:11 ಆತನು ಕ ಲ್ವರನುು ಅಪೊಸುಲ್ರನಾುಗಿಯೂ ಕ ಲ್ವರನುು ಪಾವಾದಿಗಳನಾುಗಿಯೂ ಕ ಲ್ವರನುು 
ಸೌವಾತಿಗಕರನಾುಗಿಯೂ ಕ ಲ್ವರನುು ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕರನಾುಗಿಯೂ ಉಪದ ೇಶಿಗಳನಾುಗಿಯೂ ಅನುಗಾಹಿಸ್ದನು ... 

ಪಿೇಠಿಕ  

ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕನು ಇಿಂದಿನ ಸಭ ಯಲಿಲ ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳ ಪ್ ೈಕ್ತ ಹ ಚುಚ 
ಪಾಮುಖವಾಗಿ ತ್ ೂೇರಬರುತ್ಾುನ . ಆದಾಗೂಯ, ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ 

ಆದಿ ಸಭ ಯ ಸಮಯದಲಿಲ ಆ ರೇತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. “ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕ” ಎಿಂಬ 

ಪದವನುು ಹ ೂಸ ಕ್ತಿಂಗ ಜ ೇಮ್ಸು ಆವೃತಿುಯ ಸತಯವ ೇದದಲಿಲ ಒಮಮ 
ಮಾತಾ ಬಳಸಲಾಗಿದ . (ಎಫ ಸ 4:11, ಮೇಲ ) 

ಸವಿಂಪರದವಯಿಕ ದೃಷಿಕ ಕೇನ 

ಈ ಸ ೇವ ಯ ವರವನುು ನಾವು ಸರಯಾಗಿ ಅರ್ಗಮಾಡಿಕ ೂಳುದ 

ಕಾರಣ ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕ ಮೇಲ  ಹ ೂರಲಾಗದಿಂರ್ ಹ ೂರ ಯನುು 
ಹ ೂರಸಲಾಗಿದ . ಅನ ೇಕ ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಗಳಲಿಲ, ನಶಿಸ್ 

ಹ ೂೇಗುತಿುರುವವರನುು ಗ ಲ್ುಲವುದು, ಹಿಿಂಡುಗಳನುು ಪ್ಾಲಿಸುವುದು, 
ಹಣಕಾಸ್ನ ಜವಾಬಾಾರಯನುು ಹ ೂರುವುದು, ಬ ೂೇಧಕನಾಗಿ ಮತುು 
ಸುವಾತಿಗಕನಾಗಿ ಇರುವುದು ಸ ೇರದಿಂತ್  ಎಲ್ಲದಕೂಾ 
ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕನ ೇ ಹ ೂಣ ಗಾರನಾಗಿರುತ್ಾುನ . 

ಒಬಬ ಮನುಷ್ಯನು ಈ ಸಾಾನದಲಿಲ ಏಕಾಿಂಗಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಾಗ, ಅವನು 
ತುಿಂಬಾ ದುಬಗಲ್ನಾಗುತ್ಾುನ , ಮತುು ಸಾವಿರಾರು ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕರು 
ನ ೈತಿಕವಾಗಿ, ಆತಿಮಕವಾಗಿ, ದ ೈಹಿಕವಾಗಿ, ಭಾವನಾತಮಕವಾಗಿ 

ಅರ್ವಾ ಮಾನಸ್ಕವಾಗಿ ಸಿಂಪೂಣಗವಾಗಿ ಸ ೂೇತುಹ ೂೇಗಿದಾಾರ . 
ಅನ ೇಕರು ಬಲ್ು ಹ ೂಗಳಿಕ ಯಿಿಂದ ಬದುಕ್ತನ ಬಾಳಿನ ಡಿಂಭಕ ಾ 
ಬಲಿಯಾಗಿದಾಾರ . ದ ೇವರು ಕ ೂಟ್ಟಟರುವ ಇತಿಮಿತಿಗಳನುು ಪ್ಾಲಿಸದ 

ಕಾರಣ ಕ ಲ್ವರು ಐಶವಯಗದ ಮೊೇಸಕ ಾ ಮತುು ಹಣಕಾಸ್ನ 

ದುರುಪಯೇಗಕ ಾ ಒಳಗಾಗಿದಾಾರ . 

ಸ್ತ್ಯವ ೇದದವತ್ಮಕ ದೃಷಿಕ ಕೇನ 

ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳ ಲ್ಲವೂ ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಲಿಲ ಒಿಂದು 
ತಿಂಡವಾಗಿ ಸ ೇವ ಮಾಡಬ ೇಕು ಮತುು ಒಟಾಟಗಿ ಕಾಯಗ 

ನವಗಹಿಸಬ ೇಕು, ಪಾತಿಯಬಬರೂ ತಮಮ ಸವಿಂತ ಸ ೇವ ಯ 

ಕಾಯಗದಲಿಲ ಪಾವೃತುರಾಗಬ ೇಕು. ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಸಭ ಯಲಿಲ, 
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ನಮಮ ಸಿಂಪಾದಾಯದಿಂತ್  ಎಲಾಲ ಸ ೇವ ಯನುು ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕನಗ  
ಬಿಟ್ುಟಕ ೂಡುವ ಬದಲ್ು ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳಿರುವವರು 
ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುವುದನುು ನಾವು ನ ೂೇಡುತ್ ುೇವ . ಸಾಳಿೇಯ 

ಸಭ ಯಲಿಲನ ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಯ ಕಾಯಗಭಾರವನುು ಯೇಸು 
ಅನುಗಾಹಿಸ್ದಾಾನ : 

 ದ ೇವರ ಜನರನುು ಸ ೇವ ಯ ಕ ಲ್ಸಕಾಾಗಿ ಸ್ದಧಪಡಿಸುವುದಕ ಾ 
 ಕ್ತಾಸುನ ದ ೇಹವನುು ಕಟ್ಟಟ ಬ ಳ ಸುವುದಕ ಾ 
 ದ ೇವರ ಮಗನ ತಿಳಿವಳಿಕ ಯನುು ಮತುು ನಿಂಬಿಕ ಯ 

ಐಕಯತ್ ಯನುು ಉಿಂಟ್ುಮಾಡುವುದಕ ಾ 
 ಭಕುರನುು ಪಾವಿೇಣತ್ ಗ  ಮತುು ಕ್ತಾಸುನ ಪರಪೂಣಗತ್ ಯ 

ಸಾಾನಕ ಾ ತರುವುದಕ ಾ 

ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕನ ಅರ್ವಾ ಕುರುಬನ ಸ ೇವ ಯ ವರವು ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ 

ಒಿಂದು ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಲಿಲ ಮಾತಾ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುತುದ . ಇತರ 

ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳಿರುವರು ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಳಗ  ಕಾಯಗ 

ನವಗಹಿಸುತ್ಾುರ  ಆದರ  ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕ ಾ ತಕಾಿಂತ್ , ನಿಂಬಿಕ ಯಲಿಲ ಇತರ 

ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳನುು ಬ ಳ ಸಲ್ು ಅರ್ವಾ ಇತರ ಸಭ ಗಳನುು ಸಾಾಪಿಸಲ್ು 
ಕಳಳಹಿಸ್ಕ ೂಡಲಾಗುತುದ . 

ಸ್ಭವಪ್ವಲಕನ ವಿವರಣ  

 ಕುರುಬ 

ಎಫ ಸ 4:11 ರಲಿಲ ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕನು ಎಿಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿರುವ 

ಗಿಾೇಕ ಪದವು “ಪೊಯಿಮನ್,” ಇದರರ್ಗವ ೇನಿಂದರ  ಕುರುಬನು, 
ಹಿಿಂಡುಗಳನುು ಅರ್ವಾ ಮಿಂದ ಗಳನುು ಮೇಯಿಸುವವನು, 
ಮಾಗಗದಶಗನ ಮಾಡುವವನು ಮತುು ಹಿಿಂಡುಗಳನುು 
ಪೊೇಷಿಸುವವನು, ಮೇಲಿವಚಾರಕನು. 

ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯಲಿಲ “ಪೊಯಿಮನ್” ಎಿಂಬ ಪದವನುು 
ಹದಿನ ಿಂಟ್ು ಬಾರ ಬಳಸಲಾಗಿದ . ಕ ೇವಲ್ ಒಿಂದು ಬಾರ ಇದನುು 
ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕ ಎಿಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದ . ಇತರ ಹದಿನ ೇಳಳ ಬಾರ 

ಇದನುು ಕುರುಬ ಎಿಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದ . 

ನಾವು ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕ ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಬಳಸುತ್ ುೇವ  
ಏಕ ಿಂದರ  ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳ ಸಿಂಪೂಣಗ ಪಟ್ಟಟಯನುು 
ಕ ೂಡಲಾಗಿರುವ ಎಫ ಸ ಪತಿಾಕ ಯ ನಾಲ್ಾನ  ಅಧಾಯಯದಲಿಲ ಈ 

ಪದವನುು ಬಳಸಲಾಗಿದ . ಆದಾಗೂಯ, ಹ ಚುಚ ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ 
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ಸತಯವ ೇದದಲಿಲ ಬಳಕ  ಮಾಡಿರುವುದಾರಿಂದ ಮತುು “ಪೊಯಿಮನ್” 

ಪದದ ನಜವಾದ ಅರ್ಗದ ಕಾರಣದಿಿಂದಾಗಿ, “ಕುರುಬ” ಎಿಂಬ 

ಪದವನುು ಬಳಸುವುದು ಹ ಚುಚ ಸತಯವ ೇದದಾತಮಕವಾಗಿರುತುದ . 

ಕ ಲ್ವು ವಷ್ಗಗಳ ಹಿಿಂದ  ಅನುಭವಿಸ್ದ ಸಮತ್ ೂೇಲ್ನದ 

ಕ ೂರತ್ ಯಿಿಂದಾಗಿ “ಕುರುಬ” ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಬಳಸುವುದರ ಬಗ  ೆ
ಕ ಲ್ವರು ಮುಜುಗರ ಪಡುತ್ಾುರ . ಕಾರಸಾಮಟ್ಟಕ ಮೂವ್ಮಿಂಟ್ನ 

ಅರ್ವಾ ಸಿಂಚಲ್ನದ ಕ ಲ್ವರು, ಕುರುಬ ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಬಳಸ್ದರು 
ಮತುು ಕುರುಬ ಸಿಂಚಲ್ನದವರು ಎಿಂದು ಹ ಸರನುು ಹ ೂಿಂದಿದರು. ಈ 

ಸಿಂಚಲ್ನವು ಸಮತ್ ೂೇಲ್ನವನುು ಕಳ ದುಕ ೂಿಂಡಿತುು ಮತುು ಕ್ತಾಸುನ 

ದ ೇಹದಲಿಲ ಬಹಳಷ್ುಟ ಹಾನಯನುುಿಂಟ್ುಮಾಡಿತು. 

ನಾವು ಕಾಯಗಮಾಡಬ ೇಕು ವಿನಾ ಪಾತಿಕ್ತಾಯಿಸಬಾರದು. ಆತನು 
ಇಿಂದು ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಸತಯವನುು ತನು ದ ೇಹದಲಿಲ 
ಪುನಃಸಾಾಪಿಸುತಿುರುವುದರಿಂದ ನಾವು ದ ೇವರ ವಾಕಯದ ಪಾಕಟ್ಣ ಗ  
ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸಬ ೇಕಾಗಿದ . ನಮಮ ಅಧಯಯನದಲಿಲ 
ನಾವು ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕ ಮತುು ಕುರುಬ ಎಿಂಬ ಪದಗಳನುು ಅದಲ್ು 
ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸಲ್ು ತಿೇಮಾಗನಸ್ದ ಾೇವ  ಏಕ ಿಂದರ  ಅವ ರಡೂ 

ಸತಯವ ೇದದ  ಆಧರತವಾಗಿವ . 

 ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕ-ಬ ೂೇಧಕ 

ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕ ಮತುು ಬ ೂೇಧಕ ವರಗಳನುು ಬ ೇಪಗಡಿಸಲಾಗದು 
ಆದಾರಿಂದ ಕ ೇವಲ್ ನಾಲ್ುಾ ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳಿವ  ಎಿಂದು ಕ ಲ್ವರು 
ಭಾವಿಸುತ್ಾುರ . ಇದಕ ಾ ಕಾರಣವ ೇನಿಂದರ  ಎಫ ಸ ಪತಿಾಕ ಯ 

ನಾಲ್ಾನ ಯ ಅಧಾಯಯದಲಿಲ, “ಆತನು ಕ ಲ್ವರನುು ಅಪೊಸುಲ್ರನಾುಗಿ, 

ಕ ಲ್ವರನುು ಪಾವಾದಿಗಳನಾುಗಿ, ಕ ಲ್ವು ಸುವಾತಿಗಕರನಾುಗಿ 

ಅನುಗಾಹಿಸ್ದಾಾನ ” ಎಿಂದು ಹ ೇಳಳತುದ . "ಮತುು ಕ ಲ್ವರನುು 
ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕರನಾುಗಿ ಮತುು ಬ ೂೇಧಕರನಾುಗಿ ಅನುಗಾಹಿಸ್ದಾಾನ " 

ಎನುುವುದಕಾಾಗಿ ಆ ವಚನದಲಿಲ ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕ ಮತುು 
ಬ ೂೇಧಕರಬಬರನುು ಒಟ್ಟಟಗ  ಉಲ ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದ . 

ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕನ ಸ ೇವ ಯು ಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದ ೂಡಡ ಮಟ್ಟದ 

ಬ ೂೇಧನಾ ಸ ೇವ ಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಾಯಖಾಯನವನುು 
ಪುಷಿಟೇಕರಸುವ ಸಾಕಷ್ುಟ ಸಿಂಗತಿಗಳಿವ . 

ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕರಾಗಿ ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗಿ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುವ 

ಮತುು ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕನ ವಿಶ್ಾಲ್ ಹೃದಯವಿರುವ ಅನ ೇಕ ಜನರದಾಾರ , 
ಆದರ  ಅವರು ಅಷ್ ಟೇನು ಉತುಮ ಬ ೂೇಧಕರಲ್ಲ. ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕ 
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ಹೃದಯವಿರದ ಮತುು ಅವರು ಬ ೂೇಧಿಸುವ ಜನರ ೂಿಂದಿಗ  ಸವಲ್ಾ 
ಮಟ್ಟಟಗಿನ ಸಿಂಬಿಂಧವಿರುವ ಆದರ  ವಾಕಯವನುು ಅತಯಿಂತ 

ಸಮರ್ಗವಾಗಿ ಬ ೂೇಧಿಸುವ ಮತುು ಪಾತಿಭಾನವತರಾದ ಬ ೂೇಧಕರು 
ಸಹ ಇದಾಾರ . 

ಈ ವಚನದ ಕುರತ್ಾಗಿರುವ ಚಿಿಂತನ ಯಲಿಲ ವಯತ್ಾಯಸಗಳಳ ಇದಾಾಗೂಯ, 
ಅವುಗಳನುು ಐದು ವಿಭಿನು ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳಾಗಿ ಕಲಿಯಲ್ು, 
ತಿಳಿದುಕ ೂಳುಲ್ು ನಾವು ತಿೇಮಾಗನಸ್ದ ಾೇವ . 

ಐದತ ವಿಧವವದ ಸ ೇವ  

ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಗಳಿಗ  ಕರ ಯಲ್ಾಟ್ಟವರು ಮತುು ಅವುಗಳಲಿಲ 
ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುತಿುರುವ ಪಾತಿಯಬಬರಗೂ ಅವರದ ೇ ಆದ 

ಬಲ್ಗಳಳ ಮತುು ಇತಿಮಿತಿಗಳಳ ಇವ . ಪಾತಿಯಿಂದು ಸಾಳಿೇಯ 

ಸಭ ಯಲಿಲ ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಗಳಳ ಕಾಯಗ 

ನವಗಹಿಸುತಿುರುವುದಕ ಾ ಇದು ಸಹ ಒಿಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದ . ಸ ೇವ ಯ 

ವರಗಳಿರುವ ಪಾತಿಯಬಬರು ಆ ಸಭ ಯಲಿಲರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳನುು 
ಸ್ದಧಪಡಿಸಲ್ು, ಕಟ್ಟಟ ಬ ಳ ಸಲ್ು ಮತುು ಪಾವಿೇಣತ್ ಗ  ನಡ ಸಲ್ು ಒಟಾಟಗಿ 

ಸಾಗಬ ೇಕು ಮತುು ಸ ೇವ ಮಾಡಬ ೇಕು, ಇದರಿಂದ ಅವರ ಲ್ಲರೂ 

“ಕ್ತಾಸುನ ಪರಪೂಣಗತ್ ಯ ಪಾಮಾಣವನುು” ಮುಟ್ಟಬಹುದು. 

ಯೇಸು ಸಭ ಯಲಿಲ ವಿಭಿನುವಾದ ಸ ೇವ ಗಳನುು ಸಾಾಪಿಸ್ದಾಗ, ಆತನು 
ಅದನುು ಉದ ಾೇಶದಿಿಂದ ಮತುು ಬಹಳ ಮುತುವಜಿಗಯಿಿಂದ 

ಮಾಡಿದನು. ತನು ಜನರಗ  ಇರುವ ವಿವಿಧ ಅಗತಯತ್ ಗಳನುು ಆತನು 
ಅರತುಕ ೂಿಂಡನು ಮತುು ಪಾತಿಯಿಂದು ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಲ್ೂಲ 
ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುತಿುರುವ ಈ ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳ ಸಮತ್ ೂೇಲಿತ 

ಕಾಯಗದ ಮೂಲ್ಕ ಆ ಪಾತಿಯಿಂದು ಅಗತಯಗಳನುು ಒದಗಿಸಬ ೇಕು 
ಎಿಂದು ಆತನು ಇಚಿಛಸ್ದನು. 

ಸ ೇವ ಯ ಪಾತಿಯಿಂದು ವರಗಳಳ ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಲಿಲ 
ನಯಮಿತವಾಗಿ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸದಿದಾರ , ಆ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ತಮಮ 
ಕ್ತಾಸ್ುೇಯ ಜಿೇವನದಲಿಲ ಮತುು ಸ ೇವ ಯಲಿಲ ಸಿಂಪೂಣಗವಾದ ಮತುು 
ಸಮತ್ ೂೇಲಿತವಾದ ಪಾವಿೇಣತ್ ಗ  ಬರುವುದು ಅಸಾಧಯ. 

ಸ್ಭವಪ್ವಲಕರತ ಮೇಲ್ಲಾಚವರಕ/ಅಧಯಕ್ಷರವಗಿದವಾರ  

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 20:28 ದ ೇವರತ ಸ್ಾರಕುದಿಿಂದ 

ಸ್ಿಂಪ್ವದಿಸಿಕ ಕಿಂಡ ಸ್ಭ ಯನತನ ಪರಿಪ್ವಲ್ಲಸ್ತವದಕವೂಗಿ 

ಪವಿರ್ವರತ್ಮನತ ನ್ಸ್ಮ್ಮನ ನೇ ಆ ಹಿಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅಧಯಕ್ಷರವಗಿ 
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ಇಟ್ಟಿರತವದರಿಿಂದ ನ್ಸ್ಮ್ಮ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯಕ ಎಲವಿ ಹಿಿಂಡಿನ 

ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯಕ ಎಚಿರಿಕ ಯವಗಿರಿ. 

ಕತರಿಗಳನತನ ಪೊೇಷಸ್ತವುದತ 

ಮೇಲಿವಚಾರಕ/ಅಧಯಕ್ಷ ಎಿಂಬುದರ ಗಿಾೇಕ ಪದವು 
“ಎಪಿಸ ೂಾೇಪೊೇರ್ಸ” ಎಿಂಬುದಾಗಿದ . ಇದನುು "ಬಿಷ್ಪ" ಎಿಂದೂ 

ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದ . ಈ ಪದದ ಅರ್ಗವ ೇನಿಂದರ  ಕುರಗಳನುು 
ಮೇಯಿಸುವವನು ಅರ್ವಾ ಪೊೇಷಿಸುವವನು. ಇದು 
ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕನನುು ಅರ್ವಾ ಕುರುಬನನುು ಸೂಚಿಸುತುದ . 
ಸತಯವ ೇದದ ವಾಕಯಕಾನುಸುವಾರವಾದ ಅರ್ಗದಲಿಲ ಬಿಷ್ಪ ಎಿಂಬುದು, 
ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಲಿಲನ ಒಿಂದು ಕಾಯಗಭಾರವಾಗಿದ , ಆದರ  
ಅಪೊಸುಲ್ನಿಂತ್  ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಗಳ ಗುಿಂಪಿನ ಮೇಲ  ಅಧಿಕಾರ 

ಹ ೂಿಂದಿರುವವನಲ್ಲ. 

ಸವಿಂಪರದವಯಿಕ ದೃಷಿಕ ಕೇನ 

ಬಿಷ್ಪ್ಗಳಳ ಕ ೈಸು ಸಭ ಯ ಪ್ಾದಿಾಶ್ ಾೇಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಸ್ುತವಕ ಾ 
ಬಿಂದದುಾ ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯಲಿಲರುವ ಪಾಕಟ್ಣ ಯಿಿಂದ ಅರ್ವಾ 

ಮಾದರಯಿಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಆದರ  ಸವತಿಂತಾ ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಗಾಗಿ ದ ೇವರ 

ಯೇಜನ ಯನುು ಮತುು ಉದ ಾೇಶವನುು ಉತುಮಗ ೂಳಿಸುವ 

ಪುರುಷ್ರ ಪಾಯತುಗಳಿಿಂದ ಉಿಂಟಾಗಿದ . ದ ೇವರು ಅಪೊಸುಲ್ರಗ  
ಮತುು ಪಾವಾದಿಗಳಿಗ  ಸಾಾಪಿಸ್ರುವ ಸಾಾನವನುು ಬಿಷ್ಪ 

ಆಕಾಮಿಸಬಾರದು. 

ಕುರುಬರು ಹಿಿಂಡಿನ ಮೇಲಿವಚಾರಕರಾಗಿದಾಾರ . ಇದು ಕುರುಬನು 
ಬ ಟ್ಟದ ಬದಿಯಲಿಲ ಕುಳಿತು ತನು ಪರಪ್ಾಲ್ನ ಗ  ಒಪಿಾಸಲ್ಾಟ್ಟಟರುವ 

ಕುರಗಳನುು ಕಾಯುತಿುರುವ ಚಿತಾಣವಾಗಿದ . 

ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯ ಹಿರಯರು ಅರ್ವಾ ಮೇಲಿವಚಾರಕರು/ಅಧಯಕ್ಷರು 
ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕನ ಸ ೇವ ಯ ವರವನುು ಹ ೂಿಂದಿರದಿದಾರೂ ಸಹ ಅವರು 
ಕುರುಬರಾಗಿ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸಬ ೇಕು. 

ಈ ಸ ೇವ ಯ ವರವನುು ಬಯಸುವವರು ಉತುಮವಾದ ಕ ಲ್ಸವನುು 
ಬಯಸುತ್ಾುರ  ಎಿಂದು ಪ್ೌಲ್ನು ಹ ೇಳಿದನು. 

1 ತಿಮೊಥ  3:1 ಸ್ಭವಧಯಕ್ಷನ ಉದ ಕಯೇಗವನತನ 
ಪಡಕ ಕಳಳಬ ೇಕ ಿಂದಿರತವವನತ ಒಳ ಳೇ ಕ ಲಸ್ವನತನ ಅಪ್ ೇಕ್ಷಿಸ್ತವವ 

ನವಗಿದವಾನ ಿಂಬ ಮವತ್ತ ನಿಂಬತ್ಕೂದವಾಗಿದ . 

ಕವಯಾಭವರ, ಬ್ಲರತದಲ ಿ
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"ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕ" ಅರ್ವಾ "ಕುರುಬ" ಎಿಂಬುದು ಕಾಯಗಭಾರವಾಗಿದ , 
ಅದು ಬಿರುದಲ್ಲ ಎಿಂಬುದನುು ತಿಳಿದುಕ ೂಳಿುರ. ಐದು ವಿಧವಾದ 

ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳ ಪ್ ೈಕ್ತ ಪಾತಿಯಿಂದರಲ್ೂಲ ಇದು ಅದ ೇ 
ರೇತಿಯಾಗಿರುತುದ  ಎಿಂಬುದು ಸತಯ. ಅಪೊಸುಲ್, ಪಾವಾದಿ, 

ಸುವಾತಿಗಕ ಮತುು ಬ ೂೇಧಕ ಎಲ್ಲವು ಕಾಯಗಭಾರಗಳಳ ಆಗಿವ  
ಮತುು ಅವುಗಳ ಬಿರುದಗಳಲ್ಲ. 

ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಕತರಿಗಳಿಂರ್  ಇದವಾರ  

"ಕುರಗಳಳ" ಮತುು "ಹಿಿಂಡು" ಎಿಂಬ ಪದಗಳಳ ದ ೇವರ ಜನರನುು ಬಗ  ೆ
ವಿವರಸಲ್ು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಅತಯಿಂತ ಸಭಯತ್ ಯ ಪದಗಳಲ್ಲ. 

ಆದರೂ, ಈ ಪದಗಳಳ ನಮಮ ದ ೈನಿಂದಿನ ಜಿೇವನಕ ಾ ಬ ೇಕಾಗಿರುವ 

ಮಾಗಗದಶಗನ, ಒದಗಿಸುವಿಕ  ಮತುು ಪರಪ್ಾಲ್ನ ಗಾಗಿ ದ ೇವರ 

ಮೇಲ  ನಾವು ಸಿಂಪೂಣಗವಾಗಿ ಅವಲ್ಿಂಬಿಸ್ರುವುದನುು ಬಹಳ 

ಸೂಕುವಾಗಿ ವಿವರಸುತುವ . 

ವಿಶ್ ೇಷ್ ಕವಳಜ ವಹಿಸ್ಬ ೇಕತ 

ಕುರಗಳಿಗ  ವಿಶ್ ೇಷ್ವಾದ ಕಾಳಜಿಯನುು ವಹಿಸಬ ೇಕು. ಅವುಗಳಳ 
ದ ೇವರು ಸೃಷಿಟಸ್ರುವ ಎಲಾಲ ಜಿೇವಿಗಳಲಿಲ ಹ ಚುಚ 
ಅವಲ್ಿಂಬಿತವಾದವುಗಳಳ ಆಗಿವ . ಅವುಗಳಳ ತಮಮನುು ತ್ಾವು 
ನ ೂೇಡಿಕ ೂಳುಲ್ು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಆದಿಕವಿಂಡ 4:2 ತ್ರತವವಯ ಅವನ ತ್ಮ್ಮನವದ ಹ ೇಬ ಲನನತನ 
ಹ ತ್ುಳು. ಹ ೇಬ ಲನತ ಕತರಿಕವಯತವವನವದನತ. ಕವಯಿನನತ 
ವಯವಸವಯಮವಡತವವನವನತ. 

ಮೊದಲ್ ಕುಟ್ುಿಂಬ ಪ್ಾಾರಿಂಭವಾದ ಸಮಯದಿಿಂದಲ್ೂ ಕುರಗಳನುು 
ಸಾಕಬ ೇಕಾಗಿತುು. 

ಪೊೇಷಸ್ಬ ೇಕತ/ಮೇಯಿಸ್ಬ ೇಕತ 

ಕುರಗಳನುು ಪೊೇಷಿಸಬ ೇಕು/ಮೇಯಿಸಬ ೇಕು. 

1 ಸ್ಮ್ತವ ೇಲ 17:15,20 ದವವಿೇದನತ ಸೌಲನನತನ ಬ್ಲಟ್ತಿ ತ್ನನ 
ತ್ಿಂದ ಯ ಕತರಿಗಳನತನ ಮೇಯಿಸ್ತವದಕ ಕೂೇಸ್ೂರ ಬ ೇರ್ ಿಹ ೇಮಗ್  
ಹ ಕೇದನತ. 

ದವವಿೇದನತ ಮ್ರತದಿನ ಬ ಳಿಗ್ ಿ ಎದತಾ ಕವಯತವವನ್ಸ್ಗ್  ಕತರಿಗಳನತನ 
ಒಪಿಪಸಿ ತ್ನನ ತ್ಿಂದ ಯವದ ಇಷ್ಯನತ ಹ ೇಳಿದವುಗಳನತನ 
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ರ್ ಗ್ ದತಕ ಕಿಂಡತ ಸ ೈನಯವು ಹ ಕರಟ್ತಯತದಾಕವೂಗಿ ಅಭಾಟ್ಟಸ್ತವ 

ಹ ಕತಿುನಲ್ಲಿ ಪ್ವಳ ಯದ ಬಿಂಡಿಗಳು ನ್ಸ್ಿಂತಿದಾ ಸ್ಾಳಕ ೂ ಬಿಂದನತ. 

ದಾವಿೇದನು ಹಿಿಂಡುಗಳನುು ನ ೂೇಡಿಕ ೂಳುದ  ಬಿಟ್ುಟಬಿಡುತಿುರಲಿಲ್ಲ. 
ಇವು ಬಹುತ್ ೇಕ ಇತರ ಪ್ಾಾಣಿಗಳಿಗಿಿಂತ ಭಿನುವಾಗಿವ , ಕುರಗಳಿಗ  
ಆಹಾರವನುು ಮತುು ನೇರನುು ಕಿಂಡುಕ ೂಳಳುವ ಸಾಮರ್ಯಗವಿಲ್ಲ. 
ಅವುಗಳಿಗ  ಯಾವ ದಿಕ್ತಾಗ  ಹ ೂೇಗಬ ೇಕ ಿಂಬುದರ ಬಗ ೆ ಅರವು ಅತಿ 

ಕಡಿಮಯಾಗಿರುತುದ . 

ಸ್ತಲಭವವಗಿ ಕಳ ದತಹ ಕೇಗತತ್ುವ /ತ್ಪಿಪಹ ಕೇಗತತ್ುವ  

ಕುರಗಳಳ ಸುಲ್ಭವಾಗಿ ಕಳ ದುಹ ೂೇಗುತುವ /ತಪಿಾಹ ೂೇಗುತುವ  ಮತುು 
ದಾರತಪಿಾ ಅಲ ದಾಡುವ ಪಾವೃತಿು ಉಳುವುಗಳಾಗಿವ . 

ಯರ ಮೇಯ 50:6 ನನನ ಜನರತ ತ್ಪಿಪಸಿಕ ಕಿಂಡ ಕತರಿಗಳು; 
ಪ್ವಲಕರತ ಅವರನತನ ದವರಿತ್ಪಿಪಸಿ ಪವಾತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ ದವಡಿಸಿದವಾರ ; 
ನನನ ಜನರತ ತ್ಮ್ಮ ಹಕ ೂಯನತನ ಮ್ರ ತ್ತ ಬ ಟ್ಿಗತಡಡಗಳಲ್ಲ ಿ

ತಿರತಗ್ವಡತತ್ುಲ್ಲದವಾರ . 

ಯಹ ಜ ೂೇಲ 34:12 ಮ್ಿಂದ ಯ ಕತರತಬನತ ಸ್ತತ್ತುಮ್ತತ್ುಲತ 
ಚದರಿಹ ಕೇದ ತ್ನನ ಕತರಿಗಳನತನ ಹತಡತಕತವ ಹವಗ್  ನವನತ ನನನ 
ಕತರಿಗಳನತನ ಹತಡತಕತವ ನತ; ಕವಮ್ತಾಗಿಲ್ಲನ ದತದಿಾನದಲ್ಲ ಿ

ಚ ಲವಿಪಿಲ್ಲಿಯವದ ಎಲವಿ ಸ್ಾಳಗಳಿಿಂದ. 

ಯಶ್ವಯ 53:6 ನವವ ಲಿರಕ ಕತರಿಗಳಿಂರ್  ದವರಿತ್ಪಿಪ 
ರ್ ಕಳಲತತಿುದ ಾವು, ಪರತಿಯಬಬನಕ ತ್ನನ ತ್ನನ ದವರಿಯನತನ 
ಹಿಡಿಯತತಿುದಾನತ; ನಮಮಲಿರ ದ ಕೇಷ್ಫಲವನಕನ ಯಹ ಕೇವನತ ಅವನ 

ಮೇಲ  ಹವಕ್ರದನತ. 

ಸ್ಿಂರಕ್ಷಿಸ್ಬ ೇಕತ 

ಕುರಗಳಿಗ  ತಮಮನುು ತ್ಾವು ಸಿಂರಕ್ಷಿಸ್ಕ ೂಳುಲ್ು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 
ಅವುಗಳಳ ಯಾವುದ ೇ ರೇತಿಯ ದಾಳಿಗ  ಗುರಯಾಗುತುವ . 
ಪಿಂಜಗಳಳ, ಶಕ್ತುಯುತವಾದ ದವಡ ಗಳಳ ಅರ್ವಾ ವ ೇಗವಾಗಿ ಓಡುವ 

ಸಾಮರ್ಯಗದಿಂತಹ ಯಾವುದ ೇ ಸಾವಭಾವಿಕ ಸಿಂರಕ್ಷಣ ಯು 
ಅವುಗಳಿಗ  ಇಲ್ಲ. 

ಅವುಗಳಳ ಎಲಾಲ ರೇತಿಯ ಕಾಡು ಪ್ಾಾಣಿಗಳ ಬ ೇಟ ಗ  ತುತ್ಾುಗುತುವ . 
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ಮ್ರ್ವುಯ 10:16 ನ ಕೇಡಿರಿ, ರ್ ಕೇಳಗಳ ನಡತವ  ಕತರಿಗಳನತನ 
ಹ ಕಡಿಸಿದಿಂರ್  ನವನತ ನ್ಸ್ಮ್ಮನತನ ಕಳುಹಿಸಿಕ ಕಡತರ್ ುೇನ . ಆದದರಿಿಂದ 

ಸ್ಪಾಗಳಿಂರ್  ಜವಣರಕ ಪ್ವರಿವವಳಗಳಿಂರ್  ನ್ಸ್ಷ್ೂಪಟ್ಟಗಳ  ಆಗಿರಿರ. 

ಕುರಗಳಳ ಒಟ್ಟಟಗ  ಕೂಡಿಸುತಿುದಾಾಗ ಮಾತಾವ ೇ ಅವು 
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತುವ . ರಾತಿಾಯಲಿಲ ಅವುಗಳನುು ಸಿಂರಕ್ಷಿಸಲ್ು ಕುರ 

ದ ೂಡಿಡಗಳಳ ಮತುು ಕುರುಬರು ಇರಬ ೇಕು. 

ಬ ಲ ಬವಳುವವುಗಳು 

ಅವುಗಳಿಗ  ಏನ ಲಾಲ ಕುಿಂದುಕ ೂರತ್ ಗಳಿದಾರೂ ಸಹ, ಕುರಗಳನುು 
ಇನೂು ಬ ಲ ಬಾಳಳವ ಆಸ್ುಯಾಗಿ ಪರಗಣಿಸಲಾಗುತುದ . ಕುರಗಳಳ 
ಆಹಾರಕಾಾಗಿ ಮಾಿಂಸವನುು ಮತುು ಬಟ ಟಗಾಗಿ ಉಣ ುಯನುು 
ಕ ೂಡುತುವ . ಅವುಗಳಳ ಒಟ್ಟಟಗ  ಸಾಗುವಾಗ ಮತುು ಅವುಗಳ 

ಕುರುಬನ ಸವರಕ ಾ ಪಾತಿಕ್ತಾಯಿಸುವಾಗ ಅದನುು ಹಿಿಂಬಾಲಿಸುವ 

ಸಾಮರ್ಯಗವನುು ಹ ೂಿಂದಿರುತುವ . 

ಯೇಹವನ 10:3 ಬವಗಲತ ಕವಯತವವನತ ಅವನ್ಸ್ಗ್  ಬವಗಲನತನ 
ರ್ ರ ಯತರ್ವುನ . ಕತರಿಗಳು ಅವನ ಸ್ಾರಕ ೂ ಕ್ರವಿಗ್ ಕಡತತ್ುವ . 

ಬದತಕತಳಿಯಲತ ಕತರತಬನತ ಬ ೇಕತ 

ವ. 4 ಅವನತ ಸ್ಾಿಂತ್ ಕತರಿಗಳನತನ ಹ ಸ್ರತ ಹ ೇಳಿ ಕರ ದತ ಹ ಕರಗ್  
ಬ್ಲಡತರ್ವುನ . ಸ್ಾಿಂತ್ ಕತರಿಗಳನ ನಲವಿ ಹ ಕರಗ್  ಬ್ಲಟ್ಿ ಮೇಲ  ರ್ವನತ 
ಅವುಗಳ ಮ್ತಿಂದ  ಹ ಕೇಗತರ್ವುನ . ಕತರಿಗಳು ಅವನ ಸ್ಾರವನತನ 
ತಿಳುಕ ಕಿಂಡತ ಅವನ ಹಿಿಂದ  ಹ ಕೇಗತತ್ುವ . 

ಅವುಗಳನುು ಪೊೇಷಿಸಲ್ು, ಕಾವಲ್ು ಕಾಯಲ್ು, ನ ೂೇಡಿಕ ೂಳುಲ್ು 
ಮತುು ಆರ ೈಕ  ಮಾಡಲ್ು ಕುರುಬರು ಇಲ್ಲದಿದಾರ  ಅವುಗಳಳ ತನು 
ಜನರಾಗಿ ಬದುಕುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಿಂದು ಆತನಗ  ತಿಳಿದಿದ . 

ಯೇಸ್ತ, ನಮ್ಮ ಕತರತಬನವಗಿದವಾನ  

ಯೇಸುವಿನ ಸ ೇವ ಯ ಸಮಯದಲಿಲ ಮತುು ಆದಿ ಸಭ ಯು 
ಸಾಾಪನ ಯಾದಾಗ ಕುರುಬ ಎಿಂಬ ಪದದ ಬಳಕ  ಬಹಳ 

ವಿವರಣಾತಮಕವಾಗಿತುು. ಕುರುಬರು ಮತುು ಕುರಗಳಳ ಅವರ 

ದ ೈನಿಂದಿನ ಜಿೇವನದ ಮತುು ಆರ್ಥಗಕತ್ ಯ ಪಾಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿತುು. 
ಕುರುಬರು ಎಲ ಲಡ  ನ ೂೇಡಬಹುದಿತುು. ಆದಾಗೂಯ, ಕುರುಬನ ಕ ಲ್ಸವು 
ಪಾತಿಷ್ ಠಯ ಅರ್ವಾ ಘನತ್ ಯ ಕ ಲ್ಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 
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ಯೇಸು ಕುರುಬನನುು ಯೇಹಾನ 10:1-16 ರಲಿಲ ಸಿಂಪೂಣಗವಾಗಿ 

ವಿವರಸ್ದಾಾನ . 

ಯೇಹವನ 10:1-3 ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ನ್ಸ್ಜನ್ಸ್ಜವವಗಿ ಹ ೇಳುರ್ ುೇನ  ಕತರಿೇ 
ಹಟ್ಟಿಯಳಗ್  ಬವಗಲ್ಲಿಂದ ಬವರದ  ಮ್ರ್ ುಲ್ಲಿಿಂದವದರಕ 

ಹತಿುಬರತವವನತ ಕಳಳನಕ ಸ್ತಲತಕ ಕಳುಳವವನಕ ಆಗಿದವಾನ . 
ಬವಗಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗ್  ಬರತವವನತ ಆ ಕತರಿಗಳ ಕತರತಬನತ. ಬವಗಲತ 
ಕವಯತವವನತ ಅವನ್ಸ್ಗ್  ಬವಗಲನತನ ರ್ ರ ಯತರ್ವುನ . ಕತರಿಗಳು ಅವನ 

ಸ್ಾರಕ ೂ ಕ್ರವಿಗ್ ಕಡತತ್ುವ . 

ಕುರ ದ ೂಡಿಡಯು ಬಯಲ್ು ಸ್ೇಮಯಾಗಿದುಾ ಅದರ ಸುತು 
ಗ ೂೇಡ ಯಿರುತುದ , ಅಲಿಲಿಂದ ಕುರಗಳಳ ಬರುತಿುದಾವು ಹ ೂೇಗುತಿುದಾವು. 
ಅನ ೇಕವ ೇಳ , ಹಲ್ವಾರು ಹಿಿಂಡುಗಳಳ ಒಿಂದು ಕುರ ದ ೂಡಿಡಗ  
ಬರುತಿುದಾವು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾತಿಾಯಲಿಲ ರಕ್ಷಣ ಗಾಗಿ ಹ ಚಿಚನ 

ಕುರುಬರು ಅಲಿಲ ಇರುತಿುದಾರು ಮತುು ಕುರುಬರಗ  ವಿಶ್ಾಾಿಂತಿ 

ಸ್ಗುತಿುತುು. 

ಯೇಸ್ತ ಬವಗಿಲವಗಿದವಾನ  

ಕ ಲ್ವು ಕುರ ದ ೂಡಿಡಗಳಲಿಲ ವಾಸುವವಾಗಿ ಬಾಗಿಲ್ು ಇರುತಿುರಲಿಲ್ಲ. 
ಕುರುಬನು ಕುರಗಳನುು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಳಕ ಾ ನಡಿಸ್ಕ ೂಿಂಡು 
ಹ ೂೇಗುತಿುದಾನು ಮತುು ರಾತಿಾಯ ಸಮಯದಲಿಲ ಕುರಗಳನುು ರಕ್ಷಿಸಲ್ು 
ಕುರಹಿಿಂಡಿನ ಮುಿಂದ  ಮಲ್ಗುತಿುದಾನು. 

ಯೇಸು ತ್ಾನ ೇ ಬಾಗಿಲ್ು ಎಿಂದು ಹ ೇಳಿದನು ಮತುು ಬಾಗಿಲ್ ಮೂಲ್ಕ 

ಪಾವ ೇಶಿಸುವವನು ಅರ್ವಾ ದ ೇವರಿಂದ ಕರ ಯಲ್ಾಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನು 
ಮಾತಾವ ೇ ಕುರಗಳಿಗ  ನಜವಾದ ಕುರುಬನಾಗಿರಬಹುದು. 

ಅತ್ನ ಸ್ಾರವನತನ ಬಲಿವು 

ವಚನಗಳು 4,5 ಅವನತ ಸ್ಾಿಂತ್ ಕತರಿಗಳನತನ ಹ ಸ್ರತ ಹ ೇಳಿ ಕರ ದತ 
ಹ ಕರಗ್  ಬ್ಲಡತತ್ುನ . ಸ್ಾಿಂತ್ ಕತರಿಗಳನ ನಲವಿ ಹ ಕರಗ್  ಬ್ಲಟ್ಿ ಮೇಲ  
ರ್ವನತ ಅವುಗಳ ಮ್ತಿಂದ  ಹ ಕೇಗತರ್ವುನ . ಕತರಿಗಳು ಅವನ ಸ್ಾರವನತನ 
ತಿಳುಕ ಕಿಂಡತ ಅವನ ಹಿಿಂದ  ಹ ಕೇಗತತ್ುವ . ಅವು ಅನಯರ ಸ್ಾರವನತನ 
ತಿಳಿಯತವದಿಲಿ. ಅವರ ಹಿಿಂದ  ಹ ಕೇಗದ  ಅವನ ಬಳಿಯಿಿಂದ 

ಓಡಿಹ ಕೇಗತತ್ುವ . 

ಯೇಸುವಿನ ಕಾಲ್ದಲಿಲದಾ ದ ೂಡಡ ಹಿಿಂಡುಗಳಲಿಲ ಒಬಬ ಮುಖಯ 
ಕುರುಬನು ಇರುತಿುದಾನು ಅವನು ತನು ಕುರಗಳನುು ಬ ಳಿಗ  ೆ ಹ ೂರಗ  
ಕರ ದ ೂಯುಯತಿುದಾನು. ಕುರಗಳಳ ತಮಮ ಸವಿಂತ ಕುರುಬನ ಸವರವನುು 



144 

 

ಬಲ್ಲವು ಮತುು ಅವನು ಬಿಂದು ಅವುಗಳನುು ಕರ ಯುವವರ ಗೂ 

ಅವುಗಳಳ ಕಾಯುತಿುದಾವು. 

ಯೇಸು ಈ ಉಪಮಯನುು ಬಳಸ್ದನು, ಆದರ  ಆತನು ಅವರಗ  
ಏನು ಹ ೇಳಳತಿುದಾಾನ ಿಂದು ಅವರಗ  ಅರ್ಗವಾಗಲಿಲ್ಲ. 

ವಚನಗಳು 6-10 ಈ ಉಪಮವನವನತನ ಯೇಸ್ತ ಅವರಿಗ್  ಹ ೇಳಿದನತ. 
ಆದರಕ ಆತ್ನ ಮವತಿನ ಅರ್ಾವನತನ ಅವರತ ಗರಹಿಸ್ಲ್ಲಲಿ. 
ಆದಕವರಣ ಯೇಸ್ತ ಮ್ತ್ಕು ಅವರಿಗ್  – ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ನ್ಸ್ಜನ್ಸ್ಜವವಗಿ 

ಹ ೇಳುರ್ ುೇನ . ಕತರಿಗಳಿಗ್  ನವನ ೇ ಬವಗಿಲವಗಿದ ಾೇನ , ನನಗಿಿಂತ್ 

ಮ್ತಿಂಚ  ಬಿಂದವರ ಲಿರತ ಕಳಳರಕ ಸ್ತಲತಕ ಕಳುಳವವರಕ ಆಗಿದವಾರ  
ಆದರ  ಕತರಿಗಳು ಅವರಿಗ್  ಕ್ರವಿಗ್ ಕಡಲ್ಲಲಿ. ನವನ ೇ ಆ ಬವಗಿಲತ ನನನ 
ಮ್ತಖವಿಂತ್ರವವಗಿ ಯವವನವದರಕ ಒಳಗ್  ಹ ಕೇದರ  
ಸ್ತರಕ್ಷಿತ್ವವಗಿದತಾ ಒಳಗ್  ಹ ಕೇಗತವನತ. ಹ ಕರಗ್  ಬರತವನತ 
ಮೇವನತನ ಕಿಂಡತಕ ಕಳುಳವನತ. ಕಳಳನತ ಕದತಾಕ ಕಳುಳವದಕಕೂ 
ಕ ಕಯತಯವದಕಕೂ ಹವಳುಮವಡತವದಕಕೂ ಬರತರ್ವುನ  ಹ ಕರತ್ತ 
ಮ್ರ್ವುವದಕಕೂ ಬರತವದಿಲಿ. ನವನವದರಕ ಅವುಗಳಿಗ್  ಜೇವವು 
ಇರಬ ೇಕ ಿಂತ್ಲಕ ಸ್ಮ್ೃದಿಾಯತ ಇರಬ ೇಕ ಿಂತ್ಲಕ ಬಿಂದ ನತ. 

ಒಳ ಳಯ ಕತರತಬ 

ವಚನಗಳು 11-14 ನವನ ೇ ಒಳ ಳೇ ಕತರತಬನತ. ಒಳ ಳೇ ಕತರತಬನತ 
ತ್ನನ ಕತರಿಗಳಿಗ್ ಕಸ್ೂರ ತ್ನನ ಪ್ವರಣವನತನ ಕ ಕಡತರ್ವುನ . ಕತರಿಯವಳು 
ಕತರತಬನತ ಕತರಿಗಳ ಒಡ ಯನತ ಆಗಿರದ  ರ್ ಕೇಳ ಬರತವದನತನ 
ಕವಣತತ್ುಲ ೇ ಕತರಿಗಳನತನ ಬ್ಲಟ್ತಿ ಓಡಿಹ ಕೇಗತರ್ವುನ . ರ್ ಕೇಳವು 
ಅವುಗಳನತನ ಹಿಡತಕ ಕಿಂಡತ ಹಿಿಂಡನತನ ಚದರಿಸ್ತತ್ುದ . ಅವನತ 
ಕಕಲ್ಲಯವಳು ಕತರಿಗಳ ಚಿಿಂರ್  ಅವನ್ಸ್ಗಿಲಿ. 

ಹಣಕಾಾಗಿ ಕುರಗಳನುು ನ ೂೇಡಿಕ ೂಳಳುವ ವಯಕ್ತು, ಬಾಡಿಗ ಗ  ಪಡ ದ ಕ ೈ 
ಮತುು ಕುರಗಳನುು ರಕ್ಷಿಸಲ್ು ತನು ಪ್ಾಾಣವನುು ಅಪಿಗಸುವ ನಜವಾದ 

ಕುರುಬನ ನಡುವಿನ ವಯತ್ಾಯಸವನುು ಯೇಸು ಗಮನಸ ಳ ದನು. 

ವಚನಗಳು 15,16 ನವನ ೇ ಒಳ ಳೇ ಕತರತಬನತ ತ್ಿಂದ ಯತ ನನನನತನ 
ನವನತ ತ್ಿಂದ ಯನತನ ತಿಳಿದಿರತವಿಂರ್ ಯೇ ನವನತ ನನನ ಕತರಿಗಳನತನ 
ತಿಳಿದಿದ ಾೇನ . ನನನ ಕತರಿಗಳು ನನನನತನ ತಿಳಿದಿವ . ಮ್ತ್ತು 
ಕತರಿಗಳಿಗ್ ಕಸ್ೂರ ನನನ ಪ್ವರಣವನತನ ಕ ಕಡತರ್ ುೇನ . ಇದಲಿದ  ಈ 

ಹಟ್ಟಿಗ್  ಸ ೇರದಿರತವ ಇನತನ ಬ ೇರ  ಕತರಿಗಳು ನನಗ್  ಇವ . 
ಅವುಗಳನಕನ ನವನತ ತ್ರಬ ೇಕತ. ಅವು ನನನ ಸ್ಾರಕ ೂ ಕ್ರವಿಗ್ ಕಡತವವು. 
ಆಗ ಒಿಂದ ೇ ಹಿಿಂಡತ ಆಗತವದತ. ಒಬಬನ ೇ ಕತರತಬನ್ಸ್ರತವನತ. 
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ಯೇಸು ಮಹಾ ಕುರುಬನಾಗಿದಾಾನ . 

ಇಬ್ಲರಯ 13:20 ಶ್ವಶಾತ್ವವದ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯನತನ ನ್ಸ್ಶಿಯ 

ಪಡಿಸ್ತವದಕವೂಗಿ ತ್ನನ ರಕುವನತನ ಸ್ತರಿಸಿಕ ಕಿಂಡತ ಸ್ಭ ಯಿಂಬ 

ಹಿಿಂಡಿಗ್  ಮ್ಹವಪ್ವಲಕವವಗಿರತವ ನಮ್ಮ ಕತ್ಾನವದ ಯೇಸ್ತವನತನ 
ಸ್ತ್ುವರ ಕಳಗಿಿಂದ ಬರಮವಡಿದ ... 

ಆತ್ಮಗಳ ಕತರತಬನತ 

ಯೇಸು ನಮಮ ಕುರುಬನು ಮತುು ನಮಮ ಆತಮಗಳ ಮೇಲಿವಚಾರಕನು 
ಅರ್ವಾ ಅಧಯಕ್ಷನು ಆಗಿದಾಾನ . 

1 ಪ್ ೇತ್ರ 2:25 ನ್ಸ್ೇವು ಕತರಿಗಳಿಂರ್  ದವರಿತ್ಪಿಪ 
ರ್ ಕಳಲತವವರವಗಿದಿಾೇರಿ. ಆದರ  ಈಗ ನ್ಸ್ೇವು ತಿರಿಗಿಕ ಕಿಂಡತ ನ್ಸ್ಮ್ಮ 
ಆತ್ಮಗಳನತನ ಕವಯತವ ಕತರತಬನಕ ಅಧಯಕ್ಷನಕ ಆಗಿರತವವತ್ನ 

ಬಳಿಗ್  ಬಿಂದಿದಿಾೇರಿ. 

ಪರಧವನ/ಹಿರಿೇ ಕತರತಬನತ 

ಯೇಸು ಪಾಧಾನ/ಹಿರೇ ಕುರುಬನಾಗಿದಾಾನ . 

1 ಪ್ ೇತ್ರ 5:4 ಹಿರಿೇ ಕತರತಬನತ ಪರತ್ಯಕ್ಷನವಗತವವಗ ನ್ಸ್ೇವು 
ದ ೇವಪರಭವವವ ಿಂಬ ಎಿಂದಿಗಕ ಬವಡದ ಜಯಮವಲ ಯನತನ 
ಹ ಕಿಂದತವಿರಿ. 

ಕನ್ಸ್ಕರವುಳಳ ಕತರತಬನತ 

ಯೇಸುವಿಗ  ಜನರ ಮೇಲ  ಕನಕರವಿತುು, ಅವರ ಬಗ ೆ “ಕುರುಬನಲ್ಲದ 

ಕುರಗಳಿಂತ್  ತ್ ೂಳಲಿ ಬಳಲಿ” ಹ ೂೇಗಿದಾಾರ  ಎಿಂದು ಹ ೇಳಿದನು. 
ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕನು ಕನಕರವುಳುವನಾಗಿರಬ ೇಕು ಮತುು ಅವರ 

ಕುರುಬನಾಗಿರಬ ೇಕು. 

ಮ್ರ್ವುಯ 9:36 ಆದರ  ಜನರ ಗತಿಂಪುಗಳನತನ ನ ಕೇಡಿ ಅವರತ 
ಕತರತಬನ್ಸ್ಲದಿ ಕತರಿಗಳ ಹವಗ್  ರ್ ಕಳಲ್ಲ ಬಳಲ್ಲ ಹ ಕೇಗಿದವಾರಲ ಿಎಿಂದತ 
ಅವರ ಮೇಲ  ಕನ್ಸ್ಕರಪಟ್ಿನತ. 

ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಲಿಲ ಕುರುಬನಾಗಿ ಅರ್ವಾ ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕನಾಗಿ ಇರಲ್ು 
ಕರ ಯಲ್ಾಟ್ಟಟರುವ ಪಾತಿಯಬಬನಗೂ ಕುರುಬನಾಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ 

ಸ ೇವ ಯು ನಾವು ಮಾಡುವ ಸ ೇವ ಗ  ಮಾದರಯಾಗಿರಬ ೇಕು. 
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ಪರವಮ್ಶ್ ಾಗ್ವಗಿರತವ ಪರಶ್ ನಗಳು 

1. ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕ, ಕುರುಬ, ಮೇಲಿವಚಾರಕ ಮತುು ಬಿಷ್ಪ/ಅಧಯಕ್ಷ ಎಿಂಬ ಪದಗಳನುು ವಿವರಸ್ರ. 

 

2. ನಜವಾದ ಕುರುಬನ ಅಗತಯವು ನಮಗಿದ  ಎಿಂದು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿರುವ “ಕುರಗಳಿಂತಹ” 

ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳನುು ವಿವರಸ್ರ. 

 

3. ಯೇಸುವಿನ ಯಾವ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳಳ ಆತನನುು ನಮಮ ಕುರುಬನು ಎಿಂದು ಉತುಮವಾಗಿ ಪಾಕಟ್ಪಡಿಸುತುವ ? 
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ಪ್ವಠ ಹತ್ತು 

ಸ್ಭವಪ್ವಲಕನ ಅರ್ವವ ಕತರತಬನ ಸ ೇವ  (ಮ್ತಿಂದತವರಿದ ಭವಗ) 

ಎಫ ಸ 4:11 ಆತನು ಕ ಲ್ವರನುು ಅಪೊಸುಲ್ರನಾುಗಿಯೂ ಕ ಲ್ವರನುು ಪಾವಾದಿಗಳನಾುಗಿಯೂ ಕ ಲ್ವರನುು 
ಸೌವಾತಿಗಕರನಾುಗಿಯೂ ಕ ಲ್ವರನುು ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕರನಾುಗಿಯೂ ಉಪದ ೇಶಿಗಳನಾುಗಿಯೂ ಅನುಗಾಹಿಸ್ದನು ... 

ಕತರತಬನ (ಸ್ಭವಪ್ವಲಕನ) ನ್ಸ್ದಿಾಷ್ಿವವದ ಅಹಾರ್ ಗಳು 

ಹಿರಯರ ಸಾಮಾನಯ ಅಹಗತ್ ಗಳ ಜ ೂತ್ ಗ , ಕುರುಬರು 
(ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕರು) ಕ ಲ್ವು ಗುಣಗಳನುು ಹ ೂಿಂದಿರಬ ೇಕು ಮತುು 
ಕ ಲ್ವು ನದಿಗಷ್ಟ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನುು ಬ ಳ ಸ್ಕ ೂಿಂಡಿರಬ ೇಕು ಮತುು ಅದು 
ಈ ನದಿಗಷ್ಟ ಸ ೇವ ಯ ವರದಲಿಲ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸಲ್ು ಅವರನುು 
ಸಜುುಗ ೂಳಿಸುತುದ . 

ಕತರಿಗಳನತನ ನಡಿಸ್ತವುದತ 

ಕುರುಬನು (ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕನು) ಕುರಗಳನುು ನಡ ಸಲ್ು 
ಶಕುನಾಗಿರಬ ೇಕು. 

ಯೇಹವನ 10:4 ಅವನತ ಸ್ಾಿಂತ್ ಕತರಿಗಳನತನ ಹ ಸ್ರತ ಹ ೇಳಿ ಕರ ದತ 
ಹ ಕರಗ್  ಬ್ಲಡತತ್ುನ . ಸ್ಾಿಂತ್ ಕತರಿಗಳನ ನಲವಿ ಹ ಕರಗ್  ಬ್ಲಟ್ಿ ಮೇಲ  
ರ್ವನತ ಅವುಗಳ ಮ್ತಿಂದ  ಹ ಕೇಗತರ್ವುನ . ಕತರಿಗಳು ಅವನ ಸ್ಾರವನತನ 
ತಿಳುಕ ಕಿಂಡತ ಅವನ ಹಿಿಂದ  ಹ ಕೇಗತತ್ುವ . 

ಕುರುಬರು ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಲಿಲ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳನುು ನಡ ಸಬ ೇಕಾದರ , 
ಅವರು ಈಗಾಗಲ ೇ ದ ೇವರ ಮಾಗಗಗಳಲಿಲ ನಡ ದಿರಬ ೇಕು. ಅವರು 
ದ ೇವರ ವಾಕಯದ ಸತಯಗಳಳ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುವ ಬಗ ೆ ಜ್ಞಾನವನುು 
ಹ ೂಿಂದಿರಬ ೇಕು ಮತುು ಆ ಸತಯಗಳನುು ತಮಮ ಸವಿಂತ ಜಿೇವನದಲಿಲ 
ಅನುಭವಿಸ್ರಬ ೇಕು. 

ಒಬಬ ನಾಯಕರಾಗಿ, ಕುರುಬರು ಸಭ ಯಲಿಲರುವ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯು 
ಪ್ಾಾರ್ಗನ  ಮಾಡಬ ೇಕ ಿಂದು ಬಯಸುವುದಾದರ , ಮೊದಲ್ು ಅವರ ೇ 
ಪ್ಾಾರ್ಗನ  ಮಾಡುವ  ವಯಕ್ತುಗಳಾಗಿರಬ ೇಕು. ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ತಮಮ 
ದಶ್ಾಿಂಶಗಳನುು ಮತುು ಕಾಣಿಕ ಗಳನುು ಕ ೂಡುವುದರಲಿಲ 
ನಿಂಬಿಗಸುರಾಗಬ ೇಕ ಿಂದು ಅವರು ಬಯಸುವುದಾದರ , ಮೊದಲ್ು 
ಅವರ ೇ ಕ ೂಡುವುದರಲಿಲ ನಿಂಬಿಗಸುರಾಗಿರಬ ೇಕು. ಜನರು 
ಆತಮಗಳನುು ಗ ಲ್ಲಬ ೇಕ ಿಂದು ಅವರು ಬಯಸುವುದಾದರ , ಮೊದಲ್ು 
ಅವರ ೇ ಆತಮಗಳನುು ಗ ಲ್ುಲವವರಾಗಿರಬ ೇಕು. ಕುರುಬರು 
ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿಗ  ಮಾದರಯಾಗಿರಬ ೇಕು. 
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ಇಬ್ಲರಯ 13:7 ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ದ ೇವರ ವವಕಯವನತನ ತಿಳಿಸಿದ ನ್ಸ್ಮ್ಮ 
ಸ್ಭವನವಯಕರನತನ ಜ್ಞವಪಕಮವಡಿಕ ಕಳಿಳರಿ. ಅವರತ ಯವವ 

ರಿೇತಿಯಿಿಂದ ನಡ ದತಕ ಕಿಂಡತ ಪ್ವರಣ ಬ್ಲಟ್ಿರ ಿಂಬದನತನ ಆಲ ಕೇಚಿಸಿರಿ. 

ಅವರ ನಿಂಬ್ಲಕ ಯನತನ ಅನತಸ್ರಿಸಿರಿ. 

1 ತಿಮೊಥ  4:12 ಯೌವನಸ್ಾನ ಿಂದತ ನ್ಸ್ನನನತನ ಅಸ್ಡ ಡಮವಡತವದಕ ೂ 
ಯವರಿಗಕ ಅವಕವಶಕ ಕಡದ  ನಿಂಬತವವರಿಗ್  ನಡ  ನತಡಿ ಪಿರೇತಿ 

ನಿಂಬ್ಲಕ  ಶತದತಿ್ಾ ಇವುಗಳ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಸ್ೇನ ೇ ಮವದರಿಯವಗಿರತ. 

1 ಪ್ ೇತ್ರ 5:2,3 ನ್ಸ್ಮ್ಮಲ್ಲರಿತವ ದ ೇವರ ಮ್ಿಂದ ಯನತನ ಕವಯಿರಿ. 

ಬಲವರ್ವೂರದಿಿಂದಲಿ ದ ೇವರ ಚಿತ್ುದ ಪರಕವರ ಇಷ್ಿಪೂವಾಕವವಗಿಯಕ 

ನ್ಸ್ೇಚವವದ ದರವವಯಶ್ ಯಿಿಂದಲಿ. ಸಿದಾಮ್ನಸ್್ನ್ಸ್ಿಂದಲಕ 

ಮೇಲ್ಲಾಚವರಣ  ಮವಡಿರಿ. ದ ೇವರತ ನ್ಸ್ಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಟಿ್ಟಿರತವ ಸ್ಭ ಗಳ 

ಮೇಲ  ದ ಕರ ತ್ನಮವಡತವವರಿಂರ್  ನಡ ಯದ  ಮ್ಿಂದ ಗ್  
ಮವದರಿಯವಗಿಯೇ ನಡ ದತಕ ಕಳಿಳರಿ ... 

1 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 11:1 ನವನತ ಕ್ರರಸ್ುನನತನ ಅನತಸ್ರಿಸ್ತವಿಂರ್ ಯೇ ನ್ಸ್ೇವು 
ನನನನತನ ಅನತಸ್ರಿಸ್ತವವರವಗಿರಿ. 

ಹಿಿಂಡನತನ ಪೊೇಷಸ್ಬ ೇಕತ 

ಕುರುಬನು ಹಿಿಂಡುಗಳನುು ಪೊೇಷಿಸಲ್ು ಶಕುನಾಗಿರಬ ೇಕು. 

ಯರ ಮೇಯ 23:4 ನವನತ ಅವುಗಳ ಮೇಲ  ಕತರತಬರನತನ 
ನ ೇಮಸ್ತವ ನತ, ಅವರತ ಅವುಗಳನತನ ಮೇಯಿಸ್ತವರತ; ಅವು ಇನತನ 
ಭಯಪಡವು, ಬ ದರವು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದತ ಕಡಿಮಯವಗದತ; ಇದತ 
ಯಹ ಕೇವನ ನತಡಿ. 

ಯರ ಮೇಯ 3:15 ಇದಲಿದ  ನನನ ಮ್ನಸ್ತ್ ಒಪುಪವ ಪ್ವಲಕರನತನ 
ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ದಯಪ್ವಲ್ಲಸ್ತವ ನತ; ಅವರತ ನ್ಸ್ಮ್ಮನತನ ಜ್ಞವನವಿವ ೇಕಗಳಿಿಂದ 

ಪೊೇಷಸ್ತವರತ. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 20:28 ದ ೇವರತ ಸ್ಾರಕುದಿಿಂದ 

ಸ್ಿಂಪ್ವದಿಸಿಕ ಕಿಂಡ ಸ್ಭ ಯನತನ ಪರಿಪ್ವಲ್ಲಸ್ತವದಕವೂಗಿ 

ಪವಿರ್ವರತ್ಮನತ ನ್ಸ್ಮ್ಮನ ನೇ ಆ ಹಿಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅಧಯಕ್ಷರವಗಿ 

ಇಟ್ಟಿರತವದರಿಿಂದ ನ್ಸ್ಮ್ಮ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯಕ ಎಲವಿ ಹಿಿಂಡಿನ 

ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯಕ ಎಚಿರಿಕ ಯವಗಿರಿ. 

ಕುರಗಳನುು ಪುಷಿಠೇಕರಸ್ ಬ ಳ ಸಬ ೇಕಾದರ , ಅವುಗಳಿಗ  ದ ೇವರ 

ವಾಕಯದಿಿಂದ ಉತುಮವಾಗಿ ಸಮತ್ ೂೇಲಿತವಾಗಿರುವ ಆತಿಮಕ 

ಆಹಾರವನುು ಮತುು ನೇರನುು ಕ ೂಟ್ುಟ ಪೊೇಷಿಸಬ ೇಕು. 
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ತ್ಮ್ಮನತನ ರ್ವವು ಪೊೇಷಸಿಕ ಕಳಳಬ ೇಕತ 

ಕುರುಬರು ದ ೇವರ ವಾಕಯದ ಕಲಿಕ ಗ  ಮತುು ಪ್ಾಾರ್ಗನ ಯ ತಮಮನುು 
ತ್ಾವು ಒಪಿಾಸ್ಕ ೂಡಬ ೇಕು. ಕುರುಬರು ಕುರಗಳನುು ಪೊೇಷಿಸ 

ಬ ೇಕಾದರ , ಅವರು ಮೊದಲ್ು ವಾಕಯದಿಿಂದ ತಮಮನುು ತ್ಾವು 
ಪೊೇಷಿಸ್ಕ ೂಳುಲ್ು ಸಮಯವನುು ವಯಯಮಾಡಬ ೇಕು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 6:4 ನವವವದರ ಕೇ ಪ್ವರರ್ಾನ ಯನಕನ 
ವವಕ ಕಯೇಪದ ೇಶವನಕನ ಮವಡತವದರಲ್ಲಿ ನ್ಸ್ರತ್ರವಗಿರತವ ವು ಎಿಂದತ 
ಹ ೇಳಿದರತ.. 

ಯರ ಮೇಯ 10:21 ಏಕ ಿಂದರ  ಪ್ವಲಕರತ ಪಶತಪ್ವರಯರವಗಿ 

ಯಹ ಕೇವನ ಕಡ ಗ್  ನ ಕೇಡದ  ಇದವಾರ ; ಆದಕವರಣ ಅವರ 

ಕವಯಾವು ಸವರ್ಾಕವವಗಲ್ಲಲಿ, ಅವರ ಹಿಿಂಡತಗಳು ಚದರಿಹ ಕೇದವು. 

ಸ್ಮ್ರ್ ಕೇಲ್ಲತ್ ಆಹವರ 

ಅಪೊಸುಲ್ರು, ಪಾವಾದಿಗಳಳ, ಸುವಾತಿಗಕರು ಮತುು 
ಬ ೂೇಧಕರಾಗಿರುವ ಇತರ ಹಿರಯರ ಸ ೇವ ಯಿಿಂದ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿಗ  
ಸಮತ್ ೂೇಲಿತ ಆಹಾರವು ನರಿಂತರವಾಗಿ ದ ೂರಕುವ ಹಾಗ  
ಕುರುಬರು ಅವರನುು ನ ೂೇಡಿಕ ೂಳಳುತ್ಾುರ . ದ ೇವರು ಇಿಂದು 
ಹ ೇಳಳತಿುರುವುದರ ಮತುು ಮಾಡುತಿುರುವುದರ ತ್ಾಜಾವಾದ ಮನುದ 

ಆಹಾರದಿಿಂದ ಅವರು ಪೊೇಷಿಸಲ್ಾಡುವ ಹಾಗ  ಅವರು 
ನ ೂೇಡಿಕ ೂಳಳುತ್ಾುರ . 

ಯರ ಮೇಯ 15:16 ನನಗ್  ದ ಕರ ತ್ ನ್ಸ್ನನ ಮವತ್ತಗಳನತನ 
ಆಹವರಮವಡಿಕ ಕಿಂಡ ನತ, ನ್ಸ್ನನ ನತಡಿಗಳು ನನಗ್  ಹಷ್ಾವೂ 

ಹೃದಯವನಿಂದವೂ ಆದವು; ಸ ೇನವಧಿೇಶಾರನವದ ದ ೇವರ ೇ, 
ಯಹ ಕೇವನ ೇ, ನವನತ ನ್ಸ್ನನ ಹ ಸ್ರಿನವನಲಿವ ೇ. 

ಎಫ ಸ್ 4:13 ದ ೇವಜನರನತನ ಯೇಗಯಸಿಾತಿಗ್  ತ್ರತವ 

ಕ ಲಸ್ಕ ಕೂೇಸ್ೂರವೂ ಸ್ಭ ಯ ಸ ೇವ ಗ್ ಕೇಸ್ೂರವೂ ಕ್ರರಸ್ುನ ದ ೇಹವು 
ಅಭಿವೃದಿಾಯವಗತವದಕ ಕೂೇಸ್ೂವೂ ಆತ್ನತ ಇವರನತನ 
ಅನತಗರಹಿಸಿದನತ. 

ಕೌಶಲಯದಿಿಂದ ಮವತ್ನವಡಿರಿ 

ಕುರುಬರು ವಾಕಯದಿಿಂದ ಪೊೇಷಿಸುವುದರಲಿಲ ಕೌಶಲ್ಯತ್  
ಉಳುವರಾಗಿಬ ೇಕು. ಹಿಿಂಡಿನಲಿಲ ಎಲಾಲ ವಯೇಮಾನದ ಕುರಗಳಳ 
ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಎಲಾಲ ಆತಿಮಕ ವಯೇಮಾನದವರ ಸಿಂಗಡ 

ಮಾತನಾಡಲ್ು ಶಕುರಾಗಿರಬ ೇಕು. 



150 

 

ಯೇಹವನ 16:12 ನವನತ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ಹ ೇಳಬ ೇಕವದದತಾ ಇನಕನ ಬಹಳ 

ಉಿಂಟ್ತ. ಆದರ  ಸ್ದಯಕ ೂ ಅದನತನ ಹ ಕರಲವರಿರಿ. 

ಯಶ್ವಯ 40:11 ಆತ್ನತ ಕತರತಬನಿಂರ್  ತ್ನನ ಮ್ಿಂದ ಯನತನ 
ಮೇಯಿಸ್ತವನತ, ಮ್ರಿಗಳನತನ ಕ ೈಯಿಿಂದ ಕಕಡಿಸಿ 

ಎದ ಗ್ ತಿುಕ ಕಳುಳವನತ. ಹವಲತ ಕತಡಿಸ್ತವ ಕತರಿಗಳನತನ ಮಲಿನ  
ನಡಿಸ್ತವನತ ಎಿಂದತ ಸವರತ. 

ಯಶ್ವಯ 40:29 ಸ ಕೇತ್ವನ್ಸ್ಗ್  ರ್ವರಣವನತನ ಅನತಗರಹಿಸಿ 

ನ್ಸ್ಬಾಲನ್ಸ್ಗ್  ಬಹತ ಬಲವನತನ ದಯಪ್ವಲ್ಲಸ್ತರ್ವುನ . 

ವ ೈಯಕ್ರುಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧವಿರಬ ೇಕತ 

ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕನಗ  ಕುರಗಳ  ಿಂದಿಗ  ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಿಂಬಿಂಧ ಇರಬ ೇಕು. 

ಯೇಹವನ 10:27 ನನನ ಕತರಿಗಳು ನನನ ಸ್ಾರಕ ೂ ಕ್ರವಿಗ್ ಕಡತತ್ುವ  
ನವನತ ಅವುಗಳನತನ ಬಲ ನಿತ ಅವು ನನನ ಹಿಿಂದ  ಬರತತ್ುವ . 

ಯೇಹವನ 10:3 ಬವಗಲತ ಕವಯತವವನತ ಅವನ್ಸ್ಗ್  ಬವಗಲನತನ 
ರ್ ರ ಯತರ್ವುನ . ಕತರಿಗಳು ಅವನ ಸ್ಾರಕ ೂ ಕ್ರವಿಗ್ ಕಡತತ್ುವ  ಅವನತ 
ಸ್ಾಿಂತ್ ಕತರಿಗಳನತನ ಹ ಸ್ರತ ಹ ೇಳಿ ಕರ ದತ ಹ ಕರಗ್  ಬ್ಲಡತರ್ವುನ . 

ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯು ತಮಮ ಹಿರಯರಾಗಿ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುವ 

ಕುರುಬರನುು ಸಾಕಷ್ುಟ ಮಿಂದಿಯ ಇಟ್ುಟಕ ೂಿಂಡಿರಬ ೇಕು, 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾತಿಯಿಂದು ಕುರಗಳನುು ಹ ಸರಡಿದು ಕರ ಯಬಹುದು 
ಮತುು ಪಾತಿಯಬಬರೂ ಕುರುಬನ ೂಿಂದಿಗ  ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಿಂಬಿಂಧವನುು 
ಹ ೂಿಂದಿರಬಹುದು. ಕುರುಬರು ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿಿಂದ ದೂರವಿರುವುದರ 

ಬದಲ್ು, ಕುರುಬರು ಸಿಂಪಕಗಕ ಾ ಸ್ಗುವಿಂರ್ವರು ಆಗಿರಬ ೇಕು, 
ಅವರನುು ವ ೈಯಕ್ತುಕವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕ ೂಳುಲ್ು ಮತುು ಸಿಂಬಿಂಧವನುು 
ಬ ಸ ಯಲ್ು ಸಮಯ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಬ ೇಕು. 

ಕುರುಬರು ಜನರ ೂಿಂದಿಗ  ಇರಲ್ು ಸಮಯ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಬ ೇಕು. 

ಯಹ ಜ ಾೇಲ್ನು ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕನಲ್ಲದಿದಾರೂ, ಅವನು ನಾಯಕನಾಗಿ 

ತ್ಾನು ನಡ ಸುವ ಜನರ ೂಿಂದಿಗ  ಇರಲ್ು ಅಗತಯವಾದ ಸಮಯವನುು 
ವಯಯಮಾಡುವುದಕ ಾ ಅತುಯತುಮ ಮಾದರಯಾಗಿದಾಾನ . 

ಯಹ ಜ ೂೇಲನತ 3:15 ಆಗ ಸ ರ ಯವಗಿ ಒಯಯಲಪಟ್ತಿ ಕ ಬವರ ನಡಿಯ 

ಹತಿುರ ರ್ ೇಲ್ ಆಬ್ಲೇಬ್ಲನಲ್ಲಿ ವವಸ್ವವಗಿದಾವರ ಬಳಿಗ್  ಬಿಂದತ ಅವರತ 
ಕಕತಿದಾ ಸ್ಾಳದಲ್ಲಿಯೇ ಕಕತ್ತಕ ಕಿಂಡ ನತ; ಏಳು ದಿವಸ್ ಅಲ ಿೇ ಅವರ 

ಮ್ಧಯದಲ್ಲಿ ಸ್ುಬಿನವಗಿ ಇದತಾ ಬ್ಲಟ ಿನತ. 
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ಬಲದ ಮ್ಕಲ 

ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕರು ತ್ಾವು ಸಿಂಬಿಂಧವನುು ಹ ೂಿಂದಿರುವ ಜನರಗ  ಬಲ್ದ 

ಮತುು ಪೊಾೇತ್ಾುಹದ ನಜವಾದ ಮೂಲ್ವಾಗಿರುತ್ಾುರ . 

ಫಿಲ್ಲಪಿಪ 1:27,28 ನ್ಸ್ೇವು ನ್ಸ್ಮ್ಮ ವಿರ ಕೇಧಿಗಳಿಗ್  ಯವವ 

ವಿಷ್ಯದಲವಿದರಕ ಹ ದರದ  ಒಿಂದ ೇ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ದೃಢವವಗಿ ನ್ಸ್ಿಂತ್ತ 
ಸ್ತವವರ್ ಾಯಲ್ಲಿಟ್ಿ ನಿಂಬ್ಲಕ ಗ್ ಕೇಸ್ೂರ ಐಕಮ್ತ್ಯದಿಿಂದ 

ಹ ಕೇರವಡತವವರವಗಿದಿಾೇರ ಿಂದತ ನವನತ ತಿಳಿದತಕ ಕಳುಳವ ನತ. ನ್ಸ್ೇವು 
ಹಿೇಗಿರತವದತ ವಿರ ಕೇಧಗಳ ನವಶನಕಕೂ ನ್ಸ್ಮ್ಮ ರಕ್ಷಣ ಗಕ 

ದ ೇವರಿಿಂದವದ ಪರಮವಣವವಗಿದ . 

ಇಬ್ಲರಯ 13:7 ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ದ ೇವರ ವವಕಯವನತನ ತಿಳಿಸಿದ ನ್ಸ್ಮ್ಮ 
ಸ್ಭವನವಯಕರನತನ ಜ್ಞವಪಕಮವಡಿಕ ಕಳಿಳರಿ. ಅವರತ ಯವವ 

ರಿೇತಿಯಿಿಂದ ನಡ ದತಕ ಕಿಂಡತ ಪ್ವರಣ ಬ್ಲಟ್ಿರ ಿಂಬದನತನ ಆಲ ಕೇಚಿಸಿರಿ. 

ಅವರ ನಿಂಬ್ಲಕ ಯನತನ ಅನತಸ್ರಿಸಿರಿ. 

ಕುರುಬರಗ  ಕುರಗಳ ಬಗ ೆ ನಜವಾದ ಕನಕರದ ಹೃದಯವನುು 
ಹ ೂಿಂದಲ್ು ಇಿಂತಹ ಆತಿೀಯ ಸಿಂಬಿಂಧದ ಅಗತಯವಿದ . 

ಲಕಕ 15:4 ಅದ ೇನಿಂದರ  ನ್ಸ್ಮೊಮಳಗ್  ಯವವ ಮ್ನತಷ್ಯನವದರಕ 

ತ್ನಗ್  ನಕರತ ಕತರಿಗಳಿರಲವಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲ ಿಒಿಂದತ ಕಳ ದತಹ ಕೇದರ  
ಅವನತ ರ್ ಕಿಂಭರ್ ಕುಿಂಭತ್ುನತನ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಟ್ತಿ ಕಳ ದತಹ ಕೇದದತಾ 
ಸಿಕತೂವ ತ್ನಕ ಅದನತನ ಹತಡತಕ್ರಕ ಕಿಂಡತ ಹ ಕೇಗದ  ಇದವಾನ ೇ? 

ಪ್ವರಣವನತನ ಕ ಕಡತರ್ವುನ  

ಕುರುಬನು ತನು ಪ್ಾಾಣವನುು ಕುರಗಳಿಗಾಗಿ ಕ ೂಡಲ್ು 
ಸ್ದಧನಾಗಿರಬ ೇಕು. 

ಯೇಹವನ 10:15 ತ್ಿಂದ ಯತ ನನನನತನ ನವನತ ತ್ಿಂದ ಯನತನ 
ತಿಳಿದಿರತವಿಂರ್ ಯೇ ನವನತ ನನನ ಕತರಿಗಳನತನ ತಿಳಿದಿದ ಾೇನ . ನನನ 
ಕತರಿಗಳು ನನನನತನ ತಿಳಿದಿವ . ಮ್ತ್ತು ಕತರಿಗಳಿಗ್ ಕಸ್ೂರ ನನನ 
ಪ್ವರಣವನತನ ಕ ಕಡತರ್ ುೇನ . 

1 ಯೇಹವನ 3:16 ಕ್ರರಸ್ುನತ ನಮ್ಗ್ ಕೇಸ್ೂರ ಪ್ವರಣವನತನ 
ಕ ಕಟ್ಿದಾರಲ್ಲಿಯೇ ಪಿರೇತಿ ಇಿಂರ್ದ ಿಂದತ ನಮ್ಗ್  ತಿಳಿದತ ಬಿಂದಿದ . 
ನವವು ಸ್ಹ ಸ್ಹ ಕೇದರರಿಗ್ ಕೇಸ್ೂರ ನಮ್ಮ ಪ್ವರಣಗಳನತನ ಕ ಕಡತವ 

ಹಿಂಗಿನಲ್ಲಿದ ಾೇವ . 
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ಪರಕಟ್ನ  12:11 ಅವರತ ಪ್ವರಣದ ಮೇಲ್ಲನ ಪಿರೇತಿಯನತನ ರ್ ಕರ ದತ 
ಮ್ರಣಕ ೂ ಹಿಿಂರ್ ಗ್ ಯದ ೇ ಯಜ್ಞದ ಕತರಿಯವದವತ್ನ ರಕುದ 

ಬಲದಿಿಂದಲಕ ಅವನನತನ ಜಯಿಸಿದರತ. 

ಕುರುಬರು ಕುರಗಳ  ಿಂದಿಗ  ಅಪ್ಾರವಾದ ಸಮಪಗಣ  ಮತುು ನಷ್ ಠ 
ಉಳುವರಾಗಿರಬ ೇಕು. ಜನರು ತಮಮ ಕುರುಬನು ತಮಗ  
ಸಿಂಪೂಣಗವಾಗಿ ಸಮಪಿಗತನಾಗಿದಾಾನ ಿಂದು ತಿಳಿಕ ೂಿಂಡಾಗ, ಅವರು 
ತಮಮ ಕುರುಬನಗ  ಸಿಂಪೂಣಗವಾಗಿ ಸಮಪಿಗತರಾಗುತ್ಾುರ . ಈ 

ಸಮಣ ಗಯು ಕುರಗಳಿಗಾಗಿ ಒಬಬನ ಜಿೇವ, ಸಮಯ, ಕಾಳಜಿ ಮತುು 
ಬಲ್ವನುು ವಯಯಮಾಡುವುದನುು ಒಳಗ ೂಿಂಡಿರುತುದ . 

ಯೇಹವನ 10:11 ನವನ ೇ ಒಳ ಳೇ ಕತರತಬನತ. ಒಳ ಳೇ ಕತರತಬನತ 
ತ್ನನ ಕತರಿಗಳಿಗ್ ಕಸ್ೂರ ತ್ನನ ಪ್ವರಣವನತನ ಕ ಕಡತರ್ವುನ . 

ಉದವಸಿೇನರ್ ಯನತನ ಗದರಿಸ್ಬ ೇಕತ 

ಕುರಗಳ ಅಗತಯತ್ ಗಳ ಬಗ  ೆ ಉದಾಸ್ೇನತ್ ಯುಳು ಕುರುಬರನುು 
ಗದರಸಬ ೇಕು. 

ಯಹ ಜ ೂೇಲನತ 34:4 ಆಹವ, ನ್ಸ್ೇವು ದತಬಾಲವವದವುಗಳನತನ 
ಬಲಗ್ ಕಳಿಸ್ಲ್ಲಲಿ, ರ ಕೇಗದವುಗಳನತನ ಸ್ಾಸ್ಾಮವಡಲ್ಲಲಿ, ಮ್ತರಿದ 

ಅಿಂಗಗಳನತನ ಕಟ್ಿಲ್ಲಲಿ, ಓಡಿಸಿದವುಗಳನತನ ಮ್ಿಂದ ಗ್  ಸ ೇರಿಸ್ಲ್ಲಲಿ, 
ತ್ಪಿಪಸಿಕ ಕಿಂಡವುಗಳನತನ ಹತಡತಕಲ್ಲಲಿ; ಅವುಗಳನತನ 
ಹಿಿಂಸ ಬಲವರ್ವೂರಗಳಿಿಂದ ಆಳುರ್ವು ಬಿಂದಿದಿಾೇರಿ. 

ಯೇಹವನ 10:12 ಕತರಿಯವಳು ಕತರತಬನತ ಕತರಿಗಳ ಒಡ ಯನತ 
ಆಗಿರದ  ರ್ ಕೇಳ ಬರತವದನತನ ಕವಣತತ್ುಲ ೇ ಕತರಿಗಳನತನ ಬ್ಲಟ್ತಿ 
ಓಡಿಹ ಕೇಗತರ್ವುನ . ರ್ ಕೇಳವು ಅವುಗಳನತನ ಹಿಡತಕ ಕಿಂಡತ ಹಿಿಂಡನತನ 
ಚದರಿಸ್ತತ್ುದ . 

ಯರ ಮೇಯ 23:2 ಇಸವರಯೇಲಯರ ದ ೇವರವದ ಯಹ ಕೇವನತ ತ್ನನ 
ಜನರ ಿಂಬ ಕತರಿಗಳನತನ ಮೇಯಿಸ್ತವ ಕತರತಬರ ದ ಕರೇಹವನತನ ಕಿಂಡತ 
ಅವರನತನ ಕತರಿತ್ತ ಇಿಂರ್ ನತನರ್ವುನ  – ನ್ಸ್ೇವು ನನನ ಮ್ಿಂದ ಯನತನ 
ಚದರಿಸಿ ಅಟ್ಟಿ ಬ್ಲಟ್ಟಿದಿಾೇರಿ, ವಿಚವರಿಸ್ಲ ೇ ಇಲಿ; ಆಹವ, ನ್ಸ್ಮ್ಮ 
ದತಷ್ೃತ್ಯಗಳ ನ್ಸ್ಮತ್ು ನವನತ ನ್ಸ್ಮ್ಮನತನ ವಿಚವರಿಸ್ತವ ನತ. 

ಅಪ್ವರವವದ ಪಿರೇತಿ 

ಕುರುಬರು ಪಾತಿಯಿಂದು ಕುರಯ ಕುರತು ದ ೇವರಗ  ಲ ಕಾವನುು 
ಕ ೂಡಬ ೇಕು ಎಿಂದು ತಿಳಿದು ಅಪ್ಾರವಾದ ಪಿಾೇತಿಯಿಿಂದ ಕುರಗಳನುು 
ನ ೂೇಡಿಕ ೂಳಳುತ್ಾುರ . 
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ಇಬ್ಲರಯ 13:17 ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಸ್ಭವನವಯಕರ ಮವತ್ನತನ ಕ ೇಳಿರಿ. ಅವರಿಗ್  
ಅಧಿೇನರವಗಿರಿ. ಅವರತ ಲ ಕೂ ಒಪಿಪಸ್ಬ ೇಕವದವರವಗಿ ನ್ಸ್ಮ್ಮ 
ಆತ್ಮಗಳನತನ ಕವಯತವವರವಗಿದವಾರ . ಅವರತ ವಯಸ್ನಪಡದ ೇ 
ಸ್ಿಂರ್ ಕೇಷ್ದಿಿಂದ ಇದನತನ ಮವಡತವಿಂರ್  ನ ಕೇಡಿರಿ. ಅವರತ 
ವಯಸ್ನದಿಿಂದಿರತವದತ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ಪರಯೇಜನಕರವವದದಾಲಿ. 

ಕುರುಬನು ಕುರಗಳ ಯೇಗಕ್ ೇಮಕ ಾ ತನು ಜಿೇವಕ್ತಾಿಂತ ಮತುು 
ಸ ೇವ ಗಿಿಂತ ಹ ಚಿಚನ ಆದಯತ್ ಯನುು ಕ ೂಡುತ್ಾುನ . 

ಕತರತಬನ (ಸ್ಭವಪ್ವಲಕನ) ಸ ೇವ   

ಕಳ ದತಹ ಕೇದದಾನತನ ಹತಡತಕತವುದತ 

ಕುರುಬನ ಸ ೇವ ಯು ದಾರ ತಪಿಾರುವಿಂರ್ದಾನುು ಹುಡುಕುವುದಾಗಿದ . 

ಲಕಕ 15:4 ಅದ ೇನಿಂದರ  ನ್ಸ್ಮೊಮಳಗ್  ಯವವ ಮ್ನತಷ್ಯನವದರಕ 

ತ್ನಗ್  ನಕರತ ಕತರಿಗಳಿರಲವಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲ ಿಒಿಂದತ ಕಳ ದತಹ ಕೇದರ  
ಅವನತ ರ್ ಕಿಂಭರ್ ಕುಿಂಭತ್ುನತನ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಟ್ತಿ ಕಳ ದತಹ ಕೇದದತಾ 
ಸಿಕತೂವ ತ್ನಕ ಅದನತನ ಹತಡತಕ್ರಕ ಕಿಂಡತ ಹ ಕೇಗದ  ಇದವಾನ ೇ? 

ಕುರುಬನು ಯಾವಾಗಲ್ೂ ದ ೇವರ ೂಿಂದಿಗಿನ ಸಿಂಬಿಂಧದಲಿಲ ತಣುಗಾಗಿ 

ಹ ೂೇಗಿರುವವವರಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ಾುನ . ದಾರತಪಿಾ ಹ ೂೇಗಲ್ು 
ತ್ ೂಡಗಿರುವ ಕುರಗಳ ಬಗ  ೆಅವನು ಎಚಚರಕ  ವಹಿಸುತ್ಾುನ . ಅವನು 
ಅವುಗಳ ಹಿಿಂದ  ಹ ೂೇಗುವನು. ಅವನು ಅವರನುು ಕರ ದು 
ಭ ೇಟ್ಟಯಾಗುತ್ಾುನ , ಹಿಿಂಡಿಗ  ಹಿಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಿಂತ್  ಅವರನುು 
ಪೊಾೇತ್ಾುಹಿಸುತ್ಾುನ . 

ಹಿಿಂಡನತನ ಕವಪ್ವಡತವುದತ 

ಕುರುಬನು ಹಿಿಂಡನುು ಅಪ್ಾಯದಿಿಂದ ಪ್ಾರುಮಾಡಿ ಕಾಪ್ಾಡುತ್ಾುನ . 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 20:29 ನವನತ ಹ ಕೇದ ಮೇಲ  ಕಕರರವವದ 

ರ್ ಕೇಳಗಳು ನ್ಸ್ಮೊಮಳಗ್  ಬರತವನ ಿಂದತ ನವನತ ಬಲ ಿನತ; ಅವು 
ಹಿಿಂಡನತನ ಕನ್ಸ್ಕರಿಸ್ತವದಿಲಿ. 

ಹ ೂರಗಿನಿಂದ ಅರ್ವಾ ಒಳಗಿನಿಂದ ಹಿಿಂಡಿಗ  ಬರುವ ಅಪ್ಾಯದ ಬಗ  ೆ
ಕುರುಬ ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಎಚಚರಕ ಯುಳುವನಾಗಿರುತ್ಾುನ . 
ನ ೂೇವವನುು ಅನುಭವಿಸುತಿುರುವವರನುು ಅರ್ವಾ 

ಜಾರಬಿೇಳಳತಿುರುವವರನುು ಅರ್ವಾ ಬಿದಾವರನುು ಅವನು ಬಲ್ಲನು. 
ಸುಳಳು ಬ ೂೇಧನ ಯನುು ಒಳಗ  ತರಲ್ು ಪಾಯತಿುಸುವವರ ಅರ್ವಾ 
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ಭ ೇದವನುು ಅರ್ವಾ ಕಲ್ಹವನುು ಉಿಂಟ್ುಮಾಡಲ್ು ಪಾಯತಿುಸುವವರ 

ಬಗ ೆ ಅವನು ಎಚಚರಕ ಯುಳುವನಾಗಿರುತ್ಾುನ . 

ನ್ಸ್ಗಾತಿಕರ ಪರಿಪ್ವಲನ  

ಕುರುಬನು ನಗಗತಿಕರನುು ಪರಪ್ಾಲಿಸುತ್ಾುನ . 

ಯಶ್ವಯ 58:6,7 ನ ಕೇಡಿರಿ, ಕ ೇಡಿನ ಬಿಂಧಗಳನತನ ಬ್ಲಚತಿವದತ, 
ನ ಕಗದ ಕಣಿುಗಳನತನ ಕಳಚತವದತ, ಜಜು ಹ ಕೇದವರನತನ 
ಬ್ಲಡತಗಡ ಮವಡತವದತ, ನ ಕಗಗಳನ ನಲವಿ ಮ್ತರಿಯತವದತ, 
ಹಸಿದವರಿಗ್  ಅನನವನತನ ಹಿಂಚತವದತ, ಅಲ ಯತತಿುರತವ ಬಡವರನತನ 
ಮ್ನ ಗ್  ಬರಮವಡಿಕ ಕಳುಳವದತ, ಬ ತ್ುಲ ಯವರನತನ ಕಿಂಡವಗ್ ಲವಿ 

ಅವರಿಗ್  ಹ ಕದಿಸ್ತವದತ, ನ್ಸ್ನನಿಂರ್  ನರನವಗಿರತವ ಯವವನ್ಸ್ಗ್ ೇ ಆಗಲ್ಲ 

ಮ್ತಖತ್ಪಿಪಸಿಕ ಕಳಳದಿರತವದತ, ಇವುಗಳ ೇ ನನಗ್  ಇಷ್ಿವವದ 

ಉಪವವಸ್ ವರತ್ವಲಿವ ೇ. 

ಕುರುಬನು ಯಾವಾಗಲ್ೂ ನ ೂಿಂದವರಗ , ಬಡವರಗ , ವಿಧವ ಯರಗ  
ಮತುು ಅನಾರ್ರಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ಾುನ . ಅವನು ರ ೂೇಗಿಗಳನುು 
ಸಿಂಧಿಸ್ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ಾುನ . ಮರಣದ ನಮಿತುವಾಗಿ 

ಪಿಾೇತಿಪ್ಾತಾರನುು ಕಳ ದುಕ ೂಿಂಡವರನುು ಅವನು ಸಿಂತ್ ೈಸುತ್ಾುನ . 

ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ತವಿಕ  ಮ್ತ್ತು ಶಸ್ತು 

ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕನು ಪ್ಾಪ ಮಾಡಿದವರನುು ಸರಪಡಿಸ್ 

ಶಿಸುುಗ ೂಳಿಪಡಿಸುತ್ಾುನ . 

ಕುರುಬನು ದ ೂಣ ು ಮತುು ಕ ೂೇಲ್ು ಎರಡನೂು ತ್ ಗ ದುಕ ೂಿಂಡು 
ಹ ೂೇಗುತ್ಾುನ . ಸಹಾಯಮಾಡಲ್ು ಮತುು ಕಾಪ್ಾಡಲ್ು ಕ ೂೇಲ್ನುು 
ಬಳಸಲಾಗುತುದ , ಆದರ  ಸರಪಡಿಸಲ್ು ಮತುು ಸಿಂರಕ್ಷಿಸಲ್ು 
ದ ೂಣ ುಯನುು ಬಳಸಲಾಗುತುದ . 

ಕ್ರೇತ್ಾನ ಗಳು 23:4 ನವನತ ಕವಗಾತ್ುಲ್ಲನ ಕಣಿವ ಯಲ್ಲಿ 
ನಡ ಯತವವಗಲಕ ನ್ಸ್ೇನತ ಹತಿುರವಿರತವದರಿಿಂದ ಕ ೇಡಿಗ್  ಹ ದರ ನತ; 
ನ್ಸ್ನನ ದ ಕಣ ುಯಕ ನ್ಸ್ನನ ಕ ಕೇಲಕ ನನಗ್  ಧ ೈಯಾ ಕ ಕಡತತ್ುವ . 

ಕುರಗಳಳ ಪರಪಕವವಾಗ ಬ ೇಕಾದರ  ಶಿಸುುಗ ೂಳಿಸಬ ೇಕು. ಕುರಗಳನುು 
ನಜವಾಗಿಯೂ ಪಿಾೇತಿಸುವ ಕುರುಬನು ಅವುಗಳನುು 
ಶಿಸುುಗ ೂಳಿಸುತ್ಾುನ . 

ನವಯಕರ ನವಯಕರತ 

ಕುರುಬರು ನಾಯಕರ ನಾಯಕರಾಗಿರುತ್ಾುರ . 



155 

 

ಕುರುಬರು ತಮಮ ಸಮಯದ ಬಳಕ ಯಲಿಲ ಸಮತ್ ೂೇಲ್ನವನುು 
ಕಾಪ್ಾಡಿಕ ೂಳಳುತ್ಾುರ . ಅವರು ನ ೂಿಂದವರ ೂಿಂದಿಗ  ಮಾತಾ 
ಸಮಯವನುು ಕಳ ಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರ  ಕ್ತಾಸ್ುೇಯ ಜಿೇವನದಲಿಲ 
ಬ ಳ ಯಲ್ು ಮತುು ಪಾವಿೇಣರಾಗಲ್ು ಬಯಸುವವರನುು 
ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಲ್ು ಅವರು ತಮಮ ಹ ಚಿಚನ ಸಮಯವನುು 
ವಯಯಮಾಡುತ್ಾುರ . 

“ಅನವಯಶಕವಾದ ವಿಷ್ಯಗಳನುು ಬಗ ಹರಸುವುದರಲಿಲಯೇ” ತಮಮ 
ಸಮಯವನುು ಕಳ ಯುವ ಬದಲ್ು ಸಿಂಪೂಣಗವಾಗಿ 

ಸಮಪಿಗಸ್ರುವವರ ಜಿೇವನದಲಿಲ “ಸೂಾತಿಗ ಮೂಡಿಸುವುದರಲಿಲ” 

ಅವರು ತಮಮ ಹ ಚಿಚನ ಸಮಯವನುು ವಯಯಮಾಡುತ್ಾುರ . ಅವರು 
ನಾಯಕರನುು ಮತುು ದ ೇವರು ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಗ  
ಕರ ದಿರುವವರನುು ಗುರುತಿಸುತ್ಾುರ  ಮತುು ದ ೇವರು ಅವರನುು 
ಕರ ದಿರುವ ಕ ಲ್ಸಕಾಾಗಿ ಅವರನುು ಶಿಸುುಗ ೂಳಿಸುವುದರಲಿಲ 
ಸಮಯವನುು ವಯಯಮಾಡುತ್ಾುರ . 

ಕತರಿಗಳನತನ ಪೊೇಷಸ್ತವುದತ 

ಕುರುಬನು ಪಿಾೇತಿಯಿಿಂದ ಮತುು ಕೌಶಲ್ಯದಿಿಂದ ಕುರಗಳಿಗ  ದ ೇವರ 

ವಾಕಯವನುು ಪೊೇಷಿಸುವನು. 

ಯೇಹವನ 21:15 ಅವರತ ಊಟ್ವವದ ಮೇಲ  ಯೇಸ್ತ ಸಿೇಮೊೇನ 

ಪ್ ೇತ್ರನನತನ – ಯೇಹವನನ ಮ್ಗನವದ ಸಿೇಮೊೇನನ ೇ ನ್ಸ್ೇನತ 
ಇವರಿಗಿಿಂತ್ ಹ ಚವಿಗಿ ನನನ ಮೇಲ  ಪಿರೇತಿ ಇಟ್ಟಿದಿಾೇಯೇ ಎಿಂದತ 
ಕ ೇಳಲತ  

ಅವನತ ಹೌದತ ಸವಾಮ ನ್ಸ್ನನ ಮೇಲ  ಮ್ಮ್ರ್  ಇಟ್ಟಿದ ಾೇನ ಿಂಬದನತನ 
ನ್ಸ್ೇನ ೇ ಬಲ ಿ ಅಿಂದನತ. ಆತ್ನತ ಅವನ್ಸ್ಗ್  ನನನ ಕತರಿಮ್ರಿಗಳನತನ 
ಮೇಯಿಸ್ತ ಎಿಂದತ ಹ ೇಳಿದನತ. 

ಕುರುಬನು ಯೇಸುವಿಗ  ಕ ೂಡುವ ಪಿಾೇತಿಯ ಬಹುದ ೂಡಡ 
ವಯಕುಪಡಿಸುವಿಕ  ಯಾವುದ ಿಂದರ  ದ ೇವರ ವಾಕಯದ ಸತಯಗಳನುು 
ಆತನ ಕುರಗಳಿಗ  ಪೊೇಷಿಸುವುದರಲಿಲ ಕಾಯಗನಷ್ಠನಾಗಿರುವುದ ೇ 
ಆಗಿದ . ಮೂರು ಬಾರ ಪುನರಾವತಿಗಸ್ ಒತಿುಹ ೇಳಿದ ಯೇಸುವಿನ ಈ 

ಆಜ್ಞ ಗಳ ಪಾಕಾರ, ಕುರಗಳನುು ಪೊೇಷಿಸುವುದು ಕುರುಬನ ಪಾಮುಖ 

ಕಾಯಗವಾಗಿದ . 

ಸಮಯವನುು ಹ ಚುಚ ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದಕಾಾಗಿ 

ಕುರುಬನ (ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕನ) ಸ ೇವ ಯ ಈ ಎಲಾಲ ಕ್ ೇತಾಗಳನುು 
ಸಮತ್ ೂೇಲ್ನದಲಿಲಟ್ುಟಕ ೂಳುಬ ೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ ೇತಾಗಳಲಿಲ ಕುರುಬರು 
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ನಿಂಬಿಗಸುರಾಗಿರುವಾಗ ಕುರಗಳಳ ನಿಂಬಿಗಸುರಾಗಿ ಮತುು ಸಾಳಿೇಯ 

ಸಭ ಯಲಿಲ ಕತಗನ ಕ ಲ್ಸಕ ಾ ಸಮಪಿಗತರಾಗಿ ಸಾಿಂದಿಸುತ್ಾುರ . 
ಆರ ೂೇಗಯಕರ ಕುರಗಳಳ ಸಿಂತ್ಾನ ೂೇತಾತಿು ಮಾಡುತುವ . ಹಾಗ  
ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯು ಬ ಳ ಯುತುದ  ಮತುು ಅದರ 

ಸ ೇವ ಯು ವಿಶ್ಾಲ್ವಾಗುತುದ . ಕುರುಬನು ತನುಲಿಲರುವ ಕುರಗಳಿಗ  
ನಿಂಬಿಗಸುನಾಗಿರುವಾಗ, ಕತಗನು ಅವನಗ  ಹ ಚುಚ ಕುರಗಳನುು 
ಕ ೂಡುತ್ಾುನ . 

ಮ್ರ್ವುಯ 25:21 ಅವನ ಧಣಿಯತ ಭಲವ ನಿಂಬ್ಲಗಸ್ುನವದ ಒಳ ಳೇ 
ಆಳು ನ್ಸ್ೇನತ ಸ್ಾಲಪ ಕ ಲಸ್ದಲ್ಲ ಿನಿಂಬ್ಲಗಸ್ುನವಗಿದಿಾ ದ ಕಡಡ ಕ ಲಸ್ದಲ್ಲ ಿ

ನ್ಸ್ನನನತನ ಇಡತರ್ ುೇನ  ನ್ಸ್ನನ ಧಣಿಯ ಸೌಭವಗಯದಲ್ಲಿ ಸ ೇರತ ಅಿಂದನತ. 

ವರಗಳಲ್ಲಿ ಕವಯಾನ್ಸ್ವಾಹಿಸ್ತವುದತ 

1 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 12:31 ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ ರೇಷ್ಠ ವರಗಳನತನ ಆಸ್ಕ್ರುಯಿಿಂದ 

ಅಪ್ ೇಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಇನಕನ ಉತ್ೃಷ್ಿವವದ ಮವಗಾವನತನ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  
ರ್ ಕೇರಿಸ್ತರ್ ುೇನ . 

ಕುರುಬರು ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಎಲಾಲ ವರಗಳಲಿಲ ಸವತಿಂತಾವಾಗಿ 

ಕಾಯಗನವಗಹಿಸಬ ೇಕು. ಆದಾಗೂಯ, ಪಾಟ್ಣ ಯ ವರಗಳಳ ಕುರುಬನ 

ಸ ೇವ ಗ  ಬಹಳ ಮುಖಯವಾಗಿವ . 

ವಿದಾಯ ವಾಕಯ ಮತುು ಜ್ಞಾನ ವಾಕಯದಲಿಲ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುವ 

ಮೂಲ್ಕ, ನದಿಗಷ್ಟವಾದ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯ ಜಿೇವನದಲಿಲ ಅಗತಯವಿದಾಾಗ 

ಅದನುು ಕುರುಬನು ತಿಳಿದುಕ ೂಳಳುವನು. ದ ೇವರ ಪರಪೂಣಗವಾದ 

ಸಮಯದಲಿಲ, ಕುರುಬನು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸ ೇವ ಯ ಅಗತಯವಿರುವ  

ಸಮಯದಲಿಲ ಆ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗ  ಕರ  ಮಾಡುತ್ಾುನ  ಅರ್ವಾ ಅವರ 

ಮನ ಗ  ಹ ೂೇಗುತ್ಾುನ . 

ಆತಮಗಳನುು ವಿವ ೇಚಿಸುವ ವರದಲಿಲ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುವಾಗ 

ಅಪ್ಾಯದ ಬಗ  ೆದ ೇವರು ಕುರುಬನಗ  ಎಚಚರಕ ಯನುು ಕ ೂಡುತ್ಾುನ . 
ಕುರುಬನು ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಪಾಕಟ್ಣ ಯ ವರಗಳ 

ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುವಿಕ ಯ ಮೂಲ್ಕ ಪಾತಿ ಕ್ಷಣವು ನಡ ಸಲ್ಾಡುವಾಗ 

ಸಭ ಗ  ಹ ಚಿಚನ ಸಿಂರಕ್ಷಣ ಯು ಮತುು ಕುರುಬನ ಸ ೇವ ಯಲಿಲ ಹ ಚಿಚನ 

ಪರಣಾಮಕಾರತವವು ಉಿಂಟಾಗುತುದ . 

 



157 

 

ಪರವಮ್ಶ್ ಾಗ್ವಗಿರತವ ಪರಶ್ ನಗಳು 

1. ನಜವಾದ ಕುರುಬನ ಜಿೇವನದಲಿಲ ಮತುು ಸ ೇವ ಯಲಿಲ ನದಿಗಷ್ಟವಾಗಿ ಬ ೇಕಾಗಿರುವ ಕ ಲ್ವು ಪಾಮುಖ 

ಅಹಗತ್ ಗಳನುು ವಿವರಸ್ರ. 

 

2. ಕುರುಬನು ಕುರಗಳಿಗ  ಸ ೇವ  ಮಾಡಲ್ು ಬ ೇಕಾಗಿರುವ ಕ ಲ್ವು ಪಾಮುಖ ಕಾಯಗಗಳನುು ಪಟ್ಟಟ ಮಾಡಿರ. 
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ಪ್ವಠ ಹನ ಕನಿಂದತ 

ಬ ಕೇಧಕನ ಸ ೇವ  
ಎಫ ಸ 4:11 ಆತನು ಕ ಲ್ವರನುು ಅಪೊಸುಲ್ರನಾುಗಿಯೂ ಕ ಲ್ವರನುು ಪಾವಾದಿಗಳನಾುಗಿಯೂ ಕ ಲ್ವರನುು 
ಸೌವಾತಿಗಕರನಾುಗಿಯೂ ಕ ಲ್ವರನುು ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕರನಾುಗಿಯೂ ಉಪದ ೇಶಿಗಳನಾುಗಿಯೂ ಅನುಗಾಹಿಸ್ದನು ... 

1 ಕ ೂರಿಂರ್ 12:28,29 ದ ೇವರು ತನು ಸಭ ಯಲಿಲ ಮೊದಲ್ನ ಯದಾಗಿ ಅಪೂಸುಲ್ರನುು ಎರಡನ ೇಯದಾಗಿ 

ಪಾವಾದಿಗಳನುು ಮೂರನ ೇಯದಾಗಿ ಉಪದ ೇಶಕರನುು ಇಟ್ಟಟದಾಾನ . ಆ ಮೇಲ  ಮಹತ್ಾಾಯಗ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತುಯನುು 
ನಾನಾ ಗ ೂೇಗಗಳನುು ವಾಸ್ಮಾಡುವ ವರವನೂು ಪರಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುಣವನೂು ಕಾಯಗಗಳನುು 
ನವಗಹಿಸುವ ಜ್ಞಾನವನುು ವಿವಿಧ ವಾಣಿಗಳನಾುಡುವ ವರವನೂು ಅವರವರಗ  ಕ ೂಟ್ಟಟದಾಾನ .  

ಎಲ್ಲರು ಅಪೊೇಸುಲ್ರ ೂೇ? ಎಲ್ಲರು ಪಾವಾದಿಗಳ  ೇ? ಎಲ್ಲರೂ ಉಪದ ೇಶಕರ ೂೇ? ಎಲ್ಲರೂ ಮಹತ್ಾಾಯಗಗಳನುು 
ಮಾಡುವವರ ೂೇ?  

ರ ೂೇಮಾಪುರ 12:4-7 ಯಾಕಿಂದರ  ನಮಗ  ಒಿಂದ ೇ ದ ೇಹದಲಿಲ ಬಹಳ ಅಿಂಗಗಳಿರಲಾಗಿ ಆ ಎಲಾಲ ಅಿಂಗಗಳಿಗ  
ಹ ೇಗ  ಒಿಂದ ೇ ಕ ಲ್ಸ ಇರುವದಿಲ್ಲವೊೇ ಹಾಗ ಯೇ ನಾವ ಲ್ಲರೂ ಒಟಾಟಗಿ ಕ್ತಾಸುನಲಿಲ ಒಿಂದ ೇ ದ ೇಹವಾಗಿದುಾ 
ಒಬ ೂಬಬಬರಾಗಿ ಪರಸಾರ ಅಿಂಗಗಳಾಗಿದ ಾೇವ . ದ ೇವರು ನಮಗ  ಕೃಪ್  ಮಾಡಿದ ಪಾಕಾರ ನಾವು ಬ ೇರ  ಬ ೇರ  
ವರಗಳನುು ಹ ೂಿಂದಿದ ಾೇವ . ಹ ೂಿಂದಿದ ವರವು ಪಾವಾದನ  ರೂಪವಾಗಿದಾರ  ನಮಮ ವಿಶ್ಾವಸ ವರಕ ಾ ತಕಾ ಹಾಗ  
ಪಾವಾದನ  ಹ ೇಳ  ಣ. ಅದು ಸಭಾ ಸ ೇವ ಯ ರೂಪವಾಗಿದಾರ  ಸಭಾಸ ೇವ ಯನುು ಮಾಡುತ್ಾು ಇರ ೂೇಣ ... 

ಪಿೇಠಿಕ  

ಶ್ ರೇಷ್ಠ ಆಜ್ಞ  

ಯೇಸು ಶ್ ಾೇಷ್ಠ ಆಜ್ಞ ಯನುು ಕ ೂಟಾಟಗ, ಆತನು ತನು ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿಗ  
ಸುವಾತ್ ಗ ಸಾರುವಿಂತ್  ಹ ೇಳಿದುಾ ಮಾತಾವಲ್ಲ, ಎಲಾಲ ದ ೇಶಗಳ 

ಜನರನುು ಶಿಷ್ಯರನಾುಗಿ ಮಾಡುವಿಂತ್  ಹ ೇಳಿದನು. ಅವರಗ  
ಬ ೂೇಧಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಇದನುು ಮಾಡಬ ೇಕಾಗಿತುು. 

ಮ್ರ್ವುಯ 28:19,20 ಆದಾರಿಿಂದ ನ್ಸ್ೇವು ಹ ಕೇರಟ್ತಹ ಕಗಿ ಎಲವಿ 

ದ ೇಶಗಳ ಜನರನತನ ಶಷ್ಯರನವನಗಿ ಮವಡಿರಿ ಅವರಿಗ್  ತ್ಿಂದ ಯ 

ಮ್ಗನ ಪವಿರ್ವರತ್ಮನ ಹ ಸ್ರಿನಲ್ಲಿ ದಿೇಕ್ವಸವನನಮವಡಿಸಿ, ನವನತ 
ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ಆಜ್ಞವಪಿಸಿದಾನ ನಲವಿ ಕವಪ್ವಡಿಕ ಕಳುಳವದಕ ೂ ಅವರಿಗ್  
ಉಪದ ೇಶ ಮವಡಿರಿ. ನ ಕೇಡಿರಿ, ನವನತ ಯತಗದ 

ಸ್ಮವಪಿುಯವರ ಗಕ ಎಲವಿ ದಿವಸ್ ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಸ್ಿಂಗಡ ಇರತರ್ ುೇನ  ಎಿಂದತ 
ಹ ೇಳಿದರತ. ಆಮನ್. 

ವಿವರಣ  
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ಬ ೂೇಧಕನು ಬ ೂೇಧಿಸುವವನಾಗಿದಾಾನ , ಮತುು ಅವನು ತನು 
ಬ ೂೇಧನ ಯಿಿಂದ ಇತರರು ಕಲಿಯುವಿಂತ್  ಮಾಡುತ್ಾುನ . ಅವನು 
ಅರ್ವಾ ಅವಳಳ ಇತರರಗ  ಮಾಡುವ ಬ ೂೇಧನ ಯು ವಾಕಯದ 

ವಾಯಖಾಯನವನುು ಮತುು ವಿವರಣ ಯನುು ಹಾಗೂ ಉಪದ ೇಶದ 

ಬ ೂೇಧನ ಯನುು ಒಳಗ ೂಿಂಡಿರುತುದ . 

ಬ ೂೇಧನಾ ಸ ೇವ ಗ  ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯಲಿಲ ಪಾಮುಖ ಸಾಾನವಿದ . 
ವಾಕಯದಲಿಲ ಕ ೂಡಲಾಗಿರುವ ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳ ಮೂರು ಪಟ್ಟಟಗಳಲಿಲ 
ಬ ೂೇಧಕನ ಹ ಸರನುು ಮಾತಾವ ೇ ಉಲ ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದ . 

ಉದ ಾೇಶ 

ಐಕಯತ್ , ಬ ಳವಣಿಗ , ಪಾವಿೇಣತ್  ಮತುು ಸ ೇವ ಗಾಗಿ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳನುು 
ಸ್ದಧಗ ೂಳಿಸಲ್ು ಬ ೂೇಧನ ಯ ಅಗತಯವಿದ . 

ಎಫ ಸ್ 4:11-13 ಆತ್ನತ ಕ ಲವರನತನ ಅಪೊಸ್ುಲರನವನಗಿಯಕ 

ಕ ಲವರನತನ ಪರವವದಿಗಳನವನಗಿಯಕ ಕ ಲವರನತನ 
ಸೌವವತಿಾಕರನವನಗಿಯಕ ಕ ಲವರನತನ ಸ್ಭವಪ್ವಲಕರನವನಗಿಯಕ 

ಉಪದ ೇಶಗಳನವನಗಿಯಕ ಅನತಗರಹಿಸಿದನತ. ನವವ ಲಿರಕ 

ನಿಂಬ್ಲಕ ಯಿಿಂದಲಕ ದ ೇವಕತಮವರನ ವಿಷ್ಯವವದ ಜ್ಞವನದಿಿಂದಲಕ 

ಉಿಂಟವಗತವ ಐಕಯವನತನ ಹ ಕಿಂದಿ ಪರವಿೇಣರ್ ಗ್  ಬಿಂದವರವಗಿ ಕ್ರರಸ್ು 
ಪರಿಪೂಣಾರ್ ಯಿಂಬ ಪರಮವಣವನತನ ಮ್ತಟ್ತಿವ ತ್ನಕ, 

ದ ೇವಜನರನತನ ಯೇಗಯಸಿಾತಿಗ್  ತ್ರತವ ಕ ಲಸ್ಕ ಕೂೇಸ್ೂರವೂ ಸ್ಭ ಯ 

ಸ ೇವ ಗ್ ಕೇಸ್ೂರವೂ ಕ್ರರಸ್ುನ ದ ೇಹವು ಅಭಿವೃದಿಾಯವಗತವದ 

ಕ ಕೂೇಸ್ೂವೂ ಆತ್ನತ ಇವರನತನ ಅನತಗರಹಿಸಿದನತ ... 

ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ವಾಕಯದಲಿಲ ಪಾವಿೇಣರಾಗಬ ೇಕಾದರ  ಬ ೂೇಧಕನ 

ಸ ೇವ ಯು ಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವಶಯಕವಾಗಿದ . 

ಎಫ ಸ್ 4:15 ಪಿರೇತಿಯಿಿಂದ ಸ್ತ್ಯವನನನತಸ್ರಿಸ್ತರ್ವು ಬ ಳ ದತ ಎಲವಿ 

ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯಕ ಕ್ರರಸ್ುನ ಐಕಯವನತನ ಹ ಕಿಂದತರ್ವು ಬರಬ ೇಕತ ... 

ಹಿೇಬಕರ ಪದಗಳು 

ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಹಿೇಬೂಾ ಭಾಷ್ ಯಲಿಲ ಬ ೂೇಧಕರಗಾಗಿ 

ಎರಡು ಪದಗಳನುು ಬಳಸಲಾಗಿದುಾ ಅದು ಬ ೂೇಧಕನ ಸ ೇವ ಯ 

ಸವಭಾವವನುು ತಿಳಿಸುತುದ . 

 ತಿಳಿಸು/ಬ ೂೇಧಿಸು 
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“ಯಾರಾ” ಎಿಂದರ  ನೇರನಿಂತ್  ಹರಯುವುದು (ಮಳ ಯಿಂತ್ ), 
ಗುರಯಿಟ್ುಟ ತ್ ೂೇರಸುವುದು (ಬ ರಳಿನಿಂದ). ಇದನುು: ನದ ೇಗಶಿಸು, 
ತಿಳಿಸು, ಬ ೂೇಧಿಸು, ಇಡು, ಸೂಸು, ತ್ ೂೇರಸು, ಕಲಿಸು, ಮತುು 
ಸುರಸು/ಮಳ  ಎಿಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದ .  

ವಿಮೊೇಚನಕವಿಂಡ 4:12,15 ಹಿೇಗಿರತವದರಿಿಂದ ನ್ಸ್ೇನತ 
ಹ ಕರಟ್ತಹ ಕೇಗತ ನವನತ ನ್ಸ್ನನ ಬವಯಿಗ್  ಸ್ಹವಯವವಗಿದತಾ ನ್ಸ್ೇನತ 
ಮವರ್ವಡಬ ೇಕವದದಾನತನ ಬ ಕೇಧಿಸ್ತವ ನತ ಎಿಂದತ ಹ ೇಳಿದನತ. 

ನ್ಸ್ೇನತ ಅವನ ಸ್ಿಂಗಡ ಮವರ್ವಡಿ ಹ ೇಳಬ ೇಕವದ ಮವತ್ತಗಳನತನ 
ಅವನ್ಸ್ಗ್  ತಿಳಿಸ್ಬ ೇಕತ. ನ್ಸ್ನನ ಬವಯಿಗಕ ಅವನ ಬವಯಿಗಕ 

ಸ್ಹವಯವವಗಿದತಾ ನ್ಸ್ೇವು ಮವಡಬ ೇಕವದದಾನತನ ಬ ಕೇಧಿಸ್ತವ ನತ. 

ವಿಮೊೇಚನಕವಿಂಡ 18:20 ಮ್ತ್ತು ನ್ಸ್ೇನತ ದ ೇವರ ಆಜ್ಞವವಿಧಿಗಳನತನ 
ಬ ಕೇಧಿಸಿ ಅವರತ ನಡ ಯಬ ೇಕವದ ಮವಗಾವನಕನ ಮವಡಬ ೇಕವದ 

ಕವಯಾಗಳನಕನ ಅವರಿಗ್  ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ಬ ೇಕತ. 

ವಿಮೊೇಚನಕವಿಂಡ 35:34 ಅದಲಿದ  ಮ್ರ್ ಕುಬಬರಿಗ್  
ಕಲ್ಲಸಿಕ ಕಡತವದಕ ೂ ಸ್ಹ ಅವನ್ಸ್ಗಕ ದವನ್ ಕತಲದ ಅಹಿೇಸವಮವಕನ 

ಮ್ಗನವದ ಒಹ ಕಲ್ಲೇಯಬನ್ಸ್ಗಕ ವರಕ ಕಟ್ಟಿದವಾನ . 

 ಶಾದ ಧಯಿಿಂದ ಬ ೂೇಧಿಸು 

“ಲ್ಮಾಡ್” ಎಿಂದರ  ಮೊೇನ ಗ ೂೇಲಿನಿಂದ ತಿವಿಯುವುದು, ಅರ್ವಾ 

ಸೂಚನ ಯ ಮೂಲ್ಕ, ದ ೂಣ ುಯ ಪಾಚ ೂೇದನದಿಿಂದ ಬ ೂೇಧಿಸುವುದು 
ಎಿಂದರ್ಗವಾಗಿದ . ಇದನುು: ಶಾದ ಧಯಿಿಂದ ಬ ೂೇಧಿಸು, ಕಲಿಯುವುದು, 
ಕೌಶಲ್ಯಪೂಣಗ, ಬ ೂೇಧಿಸು, ಬ ೂೇಧಕ ಅರ್ವಾ ಬ ೂೇಧನ  ಎಿಂದು 
ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದ . 

ಧಮೊೇಾಪದ ೇಶಕವಿಂಡ 5:1 ಮೊೇಶ್  ಇಸವರಯೇಲಯರ ಲಿರನತನ ಕರ ದತ 
ಹಿೇಗ್ ಿಂದನತ ಇಸವರಯೇಲಯರ ೇ, ನವನತ ಈಗ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ತಿಳಿಸ್ತವ 

ಆಜ್ಞವವಿಧಿಗಳನತನ ಕ ೇಳಿರಿ; ಇವುಗಳನತನ ಗರಹಿಸಿಕ ಕಿಂಡತ ಅನತಸ್ರಿಸಿ 

ನಡ ಯಬ ೇಕತ. 

ಕ್ರೇತ್ಾನ ಗಳು 119:7 ನವನತ ನ್ಸ್ನನ ನ್ಸ್ೇತಿವಿಧಿಗಳನತನ ಕಲ್ಲತ್ ಹವಗ್ ಲವಿ 

ನ್ಸ್ನನನತನ ಯಥವರ್ಾಹೃದಯದಿಿಂದ ಕ ಕಿಂಡವಡತರ್ವು ಹ ಕೇಗತವ ನತ. 

ಧಮೊೇಾಪದ ೇಶಕವಿಂಡ 11:19 ನ್ಸ್ೇವು ಮ್ನ ಯಲ್ಲಿರತವವಗಲಕ 

ಪರಯವಣದಲ್ಲಿರತವವಗಲಕ ಮ್ಲಗತವವಗಲಕ ಏಳುವವಗಲಕ 

ಇವುಗಳ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮವತ್ನವಡತರ್ವು ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಮ್ಕೂಳಿಗ್  
ಇವುಗಳನತನ ಅಭವಯಸ್ಮವಡಿಸ್ಬ ೇಕತ. 
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ಎಜರ 7:10 ಅವನತ ಯಹ ಕೇವನ ಧಮ್ಾಶ್ವಸ್ರವನತನ ಅಭವಯಸಿಸಿ 

ಅನತಸ್ರಿಸ್ಲ್ಲಕಕೂ ಇಸವರಯೇಲಯರಿಗ್  ಅದರ ವಿಧಿನವಯಯಗಳನತನ 
ಕಲ್ಲಸ್ಲ್ಲಕಕೂ ದೃಢಮವಡಿಕ ಕಿಂಡಿದಾನತ. 

ಕ್ರೇತ್ಾನ ಗಳು 25:4,5 ಯಹ ಕೇವನ ೇ, ನ್ಸ್ನನ ಮವಗಾವನತನ ನನಗ್  
ತಿಳಿಸ್ತ; ನ್ಸ್ೇನತ ಒಪುಪವ ದವರಿಯನತನ ರ್ ಕೇರಿಸ್ತ. ನ್ಸ್ನನ 
ಸ್ರ್ವಯನತಸವರವವಗಿ ನನನನತನ ನಡಿಸ್ತರ್ವು ಉಪದ ೇಶಸ್ತ; ನ್ಸ್ೇನ ೇ 
ನನನನತನ ರಕ್ಷಿಸ್ತವ ದ ೇವರತ; ಹಗಲ ಲವಿ ನ್ಸ್ನನನ ನೇ 
ನ್ಸ್ರಿೇಕ್ಷಿಸ್ತವವನವಗಿದ ಾೇನ . 

ಈ ಹಿೇಬೂಾ ಪದಗಳಿಿಂದ, ಬ ೂೇಧಕನು ತನು ಬ ರಳಿನಿಂದ ದಾರ 

ತ್ ೂೇರಸುತ್ಾುನ , ನದ ೇಗಶಿಸುತ್ಾುನ , ತಿಳಿಸುತ್ಾುನ , ಬ ೂೇಧಿಸುತ್ಾುನ  
ಮತುು ಕತಗನ ಮಾಗಗಗಳನುು ತ್ ೂೇರಸುತ್ಾುನ  ಎಿಂದು ನಾವು 
ಅರತುಕ ೂಳುಬಹುದು. 

ಬ ೂೇಧಕನು ಬ ೂೇಧನ ಯಲಿಲ ನುರತವನಾಗಿದಾಾಗ ಬ ೂೇಧನ ಯು 
ಮಳ ಯಿಂತ್  ಹರಯುತುದ . ಇದು ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳಳ ಕಲಿಯುವಿಂತ್  
ಮಾಡುತುದ . ಬ ೂೇಧನ ಯು ಜನರು ದ ೇವರ ಮಾಗಗಗಳಲಿಲ 
ನಡ ಯುವಿಂತ್  ಮಾಡುವ ಮೊನ ಗ ೂೇಲಿನಿಂತ್  ಅರ್ವಾ ದ ೂಣ ುಯಿಂತ್  
ಇದ . 

ಗಿರೇಕ್ಸ ಪದಗಳು 

ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯಲಿಲ ಬ ೂೇಧಕರಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದಿಂತ್  ಆರು 
ಪದಗಳನುು ಬಳಸಲಾಗಿದ , ಆದಾಗೂಯ, ಈ ಪಾತಿಯಿಂದು ಪದಗಳಳ 
ಒಿಂದ ೇ ಮೂಲ್ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದವುಗಳಳ ಆಗಿವ . 

 ಬ ೂೇಧಿಸು/ಕಲಿಸು 

“ಡಿಡಾಸ ೂಾ” ಎಿಂದರ  ಕಲಿಯುವುದು ಅರ್ವಾ ಕಲಿಸುವುದು. ಇದನುು 
ಬ ೂೇಧಿಸು ಎಿಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದ . 

 ಬ ೂೇಧಪಾದ 

“ಡಿಡಕ್ತಟಕ ೂೇರ್ಸ” ಎಿಂದರ  ಬ ೂೇಧಪಾದ. ಇದನುು ಬ ೂೇಧಿಸಲ್ು 
ಯುಕುನು ಎಿಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದ . 

 ಬ ೂೇಧಿಸುವುದರ 

“ಡಿಡಾಕ ೂಟೇರ್ಸ” ಎಿಂದರ  ಬ ೂೇಧಿಸ್ದರ, ಬ ೂೇಧನ ಯಿಿಂದ 

ಮನವರಕ  ಮಾಡುವುದು ಮತುು ಇದನುು ಬ ೂೇಧನ  ಎಿಂದು 
ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದ . 
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 ಬ ೂೇಧನ  (ನಾಮಪದ) 

“ಡಿಕಸಾಲಿಯಾ” ಎಿಂದರ  ಬ ೂೇಧನ , ಕಾಯಗಭಾರ ಅರ್ವಾ ಮಾಹಿತಿ 

ಎಿಂದರ್ಗವಾಗಿದ . ಇದನುು ಉಪದ ೇಶ, ಕಲಿಕ , ಬ ೂೇಧನ  ಎಿಂದು 
ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದ . 

 ಬ ೂೇಧಕ 

“ಡಿಕಾಸ ೂಾೇಲ ೂೇರ್ಸ” ಎಿಂದರ  ಬ ೂೇಧಕ ಮತುು ಇದನುು ಕ ಳಗಿನಿಂತ್  
ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದ : 

 ಡಾಕಟರ್/ವ ೈದಯ 14 ಬಾರ, 

 ಮಾಸಟರ್/ಯಜಮಾನ 47 ಬಾರ, 

 ಬ ೂೇಧಕ 10 ಬಾರ, 

 ಶ್ಾಸ್ರೇ 67 ಬಾರ. 

 ಬ ೂೇಧಿಸು (ಕ್ತಾಯಾಪದ) 

“ಡಿಡಾಕ ” ಎಿಂದರ  ಬ ೂೇಧನ , ಬ ೂೇಧನ ಯ ಕ್ತಾಯ 

ಎಿಂದರ್ಗವಾಗಿದ . ಇದನುು "ಉಪದ ೇಶ, ಬ ೂೇಧಿಸಲ್ಾಟ್ಟಟರುವ" 

ಎಿಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದ . 

ಆದಾರಿಂದ ಬ ೂೇಧಕನು ಬ ೂೇಧಿಸುವವನು ಆಗಿದಾಾನ , ಮತುು 
ಬ ೂೇಧನ ಯಿಿಂದ ಇತರರು ಕಲಿಯುವಿಂತ್  ಮಾಡುತ್ಾುನ . ಇದು 
ಇತರರಗ  ವಾಯಖಾಯನಸ್ ಕ ೂಡುವುದನುು, ವಿವರಸುವುದನುು ಮತುು 
ಉಪದ ೇಶದ ಬ ೂೇಧನ ಯನುು ಒಳಗ ೂಿಂಡಿರುತುದ . 

ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಬ ೂೇಧಕನನುು ಇತರರಗ  
ಬ ೂೇಧಿಸುವುದಕಾಾಗಿ ದ ೇವರು ಆರಸ್ಕ ೂಿಂಡಿದಾಾನ . 

ಬ ಕೇಧಕನವಗಿರತವ ಯೇಸ್ತ 

ಬ ೂೇಧಕನಾಗಿರಲ್ು ನಮಗ  ಯೇಸುವ ೇ ಪಾಮುಖ 

ಮಾದರಯಾಗಿದಾಾನ . ಬ ೂೇಧಕನ ಸ ೇವ ಗ  ಕರ ಯಲ್ಾಟ್ಟಟರುವ 

ಯಾರಾದರೂ ಸರ ಅವನು ಸುವಾತ್ ಗಗಳನುು ಓದಿ 

ಬ ೂೇಧಕನಾಗಿರುವ ಆತನ ಜಿೇವನವನುು ಅಧಯಯನ ಮಾಡಬ ೇಕು. 

ಕ ಳಗ್  ಕ ಕಡಲಪಟ್ಟಿರತವವರಿಿಂದ ಗತರತತಿಸ್ಲಪಟ್ಟಿದಾನತ 

 ಶಿಷ್ಯರಿಂದ 

ಯೇಸು ಬ ೂೇಧಕನ ಿಂದು ಶಿಷ್ಯರು ತಿಳಿದುಕ ೂಿಂಡಿದಾರು. 



163 

 

ಮವಕಾ 4:38 ಆತ್ನತ ದ ಕೇಣಿಯ ಹಿಿಂಭವಗದಲ್ಲಿ ತ್ಲ ದಿಿಂಬನತನ 
ಒರಗಿ ನ್ಸ್ದ ಾಮವಡತತಿುದಾನತ. ಅವರತ ಆತ್ನನತನ ಎಬ್ಲಬಸಿ ಗತರತವ ೇ, 
ನವವು ಮ್ತಳುಗಿಹ ಕೇಗತವದರಲ್ಲಿ ನ್ಸ್ನಗ್  ಚಿಿಂರ್ ಯಿಲಿವ ೇ ಎಿಂದತ 
ಕ ೇಳಲತ. 

ಯೇಹವನ 13:13 ನ್ಸ್ೇವು ನನನನತನ ಗತರತವ ಿಂದಕ ಕತ್ಾನ ಿಂದಕ 

ಕರ ಯತತಿುೇರಿ ನ್ಸ್ೇವು ಕರ ಯತವದತ ಸ್ರಿ. ನವನತ ಅಿಂರ್ವನ ೇ ಹೌದತ. 

 ಫರಸಾಯರಿಂದ 

ಫರಸಾಯರು ಮತುು ಧಮಗಶ್ಾಸರದ ಬ ೂೇಧಕರು (ಶ್ಾಸ್ರೇಗಳಳ) 
ಯೇಸು ಬ ೂೇಧಕನ ಿಂದು ತಿಳಿದುಕ ೂಿಂಡಿದಾರು. ಅವರು ರಾಜಕ್ತೇಯ 

ಮತುು ಧಾಮಿಗಕ ವಿವಾದಗಳಲಿಲ ಆತನನುು ಸ್ಕ್ತಾಸಲ್ು ಆತನ 

ಬ ೂೇಧನ ಯ ವರವನುು ಬಲ ಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕ ೂಳುಲ್ು ಪಾಯತಿುಸ್ದರು. 

ಮ್ರ್ವುಯ 22:16,17 ಆತ್ನ ಬಳಿಗ್  ತ್ಮ್ಮ ಶಷ್ಯರನತನ ಹ ರ ಕೇದಿಯರ 

ಕಕಡ ಕಳುಹಿಸಿದನತ. ಇವರತ ಬಿಂದತ ಗತರತವ ೇ, ನ್ಸ್ೇನತ 
ಸ್ತ್ಯವಿಂತ್ನತ ದ ೇವರ ಮವಗಾವನತನ ಸ್ತ್ಯವವಗಿ ಬ ಕೇಧಿಸ್ತವವನತ 
ಯವರಿಗಕ ಹ ದರದವನತ, ನ್ಸ್ೇನತ ಜನರ ಮ್ತಖದಿಚ ಾಗ್  
ಮವರ್ವಡತವವನಲಿ ಎಿಂದತ ಬಲ ಿವು. ಹಿೇಗಿರಲವಗಿ ಕ ೈಸ್ರನ್ಸ್ಗ್  ರ್ ರಿಗ್  
ಕ ಕಡತವದತ ಸ್ರಿಯೇ ಸ್ರಿಯಲಿವೇ ? ನ್ಸ್ನಗ್  ಹ ೇಗ್  ರ್ ಕರತತ್ುದ ? 

ನಮ್ಗ್  ಹ ೇಳು ಅಿಂದರತ?  

 ಐಶವಯಗವಿಂತನಾದ ಯೌವಸಾನಿಂದ 

ಐಶವಯಗವಿಂತನಾದ ಯೌವನಸಾನು ಯೇಸುವನುು “ಒಳ ುಯ 

ಬ ೂೇಧಕನ ೇ” ಎಿಂದು ಕರ ದನು. 

ಮವಕಾ 10:17 ಆತ್ನತ ಹ ಕರಟ್ತ ದವರಿ ಹಿಡಿದತ ಹ ಕೇಗತವವಗ 

ಒಬಬರತ ಓಡತರ್ವು ಆತ್ನ ಎದತರಗ್  ಬಿಂದತ ಮೊಣಕವಲಕರಿ – ಒಳ ಳೇ 
ಬ ಕೇಧಕನ ೇ ನವನತ ನ್ಸ್ತ್ಯಜೇವಕ ೂ ಬವಧಯಸ್ಾನವಗಬ ೇಕ ದರ  ಏನತ 
ಮವಡಬ ೇಕ ಿಂದತ ಆತ್ನನತನ ಕ ೇಳಲವಗಿ. 

 ನಕ ೂದ ೇಮನಿಂದ 

ನಕ ೂದ ೇಮನು ಬ ೂೇಧಕನಾಗಿದಾನು ಮತುು ಅವನು ಯೇಸುವನುು 
ಬ ೂೇಧಕನ ಿಂದು ತಿಳಿದು ಆತನ ಬಳಿಗ  ಬಿಂದನು. 

ಯೇಹವನ 3:2 ಅವನತ ರವತಿರಯಲ್ಲಿ ಯೇಸ್ತವಿನ ಬಳಿಗ್  ಬಿಂದತ 
ಆತ್ನ್ಸ್ಗ್  ಗತರತವ ೇ, ನ್ಸ್ೇನತ ದ ೇವರಿಿಂದ ಕಡ ಯಿಿಂದ ಬಿಂದ 

ಬ ಕೇಧಕನ ಿಂದತ ಬಲ ವಿು. ನ್ಸ್ೇನತ ಮವಡತವಿಂರ್ ಈ 
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ಸ್ಕಚಕಕವಯಾಗಳನತನ ದ ೇವರ ಸ್ಹವಯವಿಲಿದ  ಮವಡತವದತ 
ಯವರಿಿಂದಲಕ ಆಗದತ ಎಿಂದತ ಹ ೇಳಿದನತ. 

ಯೇಸ್ತ ಹ ಕೇದ ಕಡ ಯಲ ಿಲವಿ 

ಯೇಸು ಹ ೂೇದ ಕಡ ಯಲ ಲಲಾಲ ಬ ೂೇಧಕನಾಗಿದಾನು. ಅತನು ಜನರಗ  
ಬ ೂೇಧಿಸುವುದರಲಿಲ ತನು ಹ ಚಿಚನ ಸಮಯವನುು ವಯಯಮಾಡಿದನು. 

ಮ್ರ್ವುಯ 9:35 ಯೇಸ್ತ ಎಲಿ ಊರತಗಳನಕನ ಹಳಿಳಪಳಿಳಗಳನಕನ 
ಸ್ತತಿುಕ ಕಿಂಡತ ಅವರ ಸ್ಭವಮ್ಿಂದಿರಗಳಲ್ಲ ಿ ಉಪದ ೇಶಮವಡತರ್ವು 
ಪಜಲ ಕೇಕರವಜಯದ ಸ್ತವವರ್ ಾಯನತನ ಸವರಿ ಹ ೇಳುರ್ವು ಎಲವಿ ತ್ರದ 

ರ ಕೇಗಗಳನಕನ ಎಲವಿ ತ್ರದ ಬ ೇನ ಗಳನಕನ ವವಸಿಮವಡತರ್ವು 
ಬಿಂದನತ. 

ಮ್ರ್ವುಯ 11:1 ಯೇಸ್ತ ತ್ನನ ಹನ ನರಡತ ಮ್ಿಂದಿ ಶಷ್ಯರಿಗ್  
ಹ ೇಳಬ ೇಕವದದಾನತನ ಹ ೇಳಿ ಮ್ತಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಯವರ 

ಊರತಗಳಲ್ಲಿ ಉಪದ ೇಶಮವಡತವದಕಕೂ ಸ್ತವವರ್ ಾಯನತನ 
ಸವರತವದಕಕೂ ಅಲ್ಲಿಿಂದ ಹ ಕರಟ್ನತ. 

ಮ್ರ್ವುಯ 13:54 ತ್ರತವವಯ ಆತ್ನತ ತ್ನನ ಊರಿಗ್  ಬಿಂದತ 
ಅಲ್ಲಿರತವ ಸ್ಭವಮ್ಿಂದಿರದಲ್ಲ ಿ ಜನರಿಗ್  ಉಪದ ೇಶಮವಡತತಿುದಾನತ. 
ಅವರತ ಕ ೇಳಿ ಅರ್ವಯಶಿಯಾಪಟ್ತಿ- ಇವನ್ಸ್ಗ್  ಈ ಜ್ಞವನವೂ ಈ 

ಮ್ಹರ್ವೂಯಾಗಳ  ಎಲ್ಲಿಿಂದ ಬಿಂದಿದವಾವು? 

ಮ್ರ್ವುಯ 21:23 ತ್ರತವವಯ ಆತ್ನತ ದ ೇವವಲಯಕ ೂ ಬಿಂದತ 
ಬ ಕೇಧಿಸ್ತತಿುರತವವಗ ಮ್ಹವಯವಜಕರಕ ಪರಜ ಯ ಹಿರಿಯರಕ 

ಆತ್ನ ಬಳಿಗ್  ಬಿಂದತ ನ್ಸ್ೇನತ ಯವವ ಅಧಿಕವರದಿಿಂದ ಇದನ ನಲವಿ 

ಮವಡತತಿುೇ? ಈ ಅಧಿಕವರವನತನ ನ್ಸ್ನಗ್  ಯವರತ ಕ ಕಟ್ಿರತ ಎಿಂದತ 
ಕ ೇಳಲತ?  

ಮವಕಾ 10:1 ಅಲ್ಲಿಿಂದ ಆತ್ನತ ಎದತಾ ಯಕದವಯ ಪ್ವರಿಂತ್ಕಕೂ 
ಯೇದವಾನ ಹ ಕಳ ಯ ಆಚ ಯ ಸಿೇಮಗಕ ಬಿಂದನತ. ಅಲ್ಲ ಿಜನರತ 
ತಿರಿಗಿ ಗತಿಂಪುಗತಿಂಪ್ವಗಿ ಆತ್ನ ಬಳಿಗ್  ಕಕಡಿ ಬರಲತ ಆತ್ನತ ತಿರಿಗಿ 

ಎಿಂದಿನಿಂರ್  ಅವರಿಗ್  ಉಪದ ೇಶಮವಡತತಿುದಾನತ. 

ಯೇಸು ತ್ಾನು ಹ ೂೇದಲ ಲಲಾಲ ಸಭಾಮಿಂದಿರಗಳಲಿಲ, 
ದ ೇವಾಲ್ಯದಲಿಲ, ಬಿೇದಿಗಳಲಿಲ ಮತುು ಪವಗತಗಳಲಿಲ ಬ ೂೇಧಿಸ್ದನು. 

ಮವಕಾ 14:49 ನವನತ ದಿನವಲತ ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಸ್ಿಂಗಡ ದ ೇವವಲಯದಲ್ಲ ಿ

ಬ ಕೇಧಿಸ್ತತಿುದವಾಗ ನ್ಸ್ೇವು ನನನನತನ ಹಿಡಿಯಲ್ಲಲಿ. ಆದರ  ಶ್ವಸ್ರ 
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ವಚನಗಳು ನ ರವ ೇರತವಿಂರ್  ಇದ ಲವಿ ಆಯಿತ್ತ ಎಿಂದತ ಉತ್ುರ 

ಕ ಕಟ್ಿನತ. 

ಲಕಕ 21:37 ಆತ್ನತ ಹಗಲತ ದ ೇವವಲಯದಲ್ಲ ಿ

ಉಪದ ೇಶಮವಡತರ್ವು ರವತಿರ ಪಟ್ಿಣದ ಹ ಕರಗ್  ಹ ಕೇಗಿ ಎಣ ುೇ 
ಮ್ರಗಳ ರ್ ಕೇಪು ಎನ್ಸ್ಸಿಕ ಕಳುಳವ ಗತಡಡದಲ್ಲಿ ಇಳುಕ ಕಳುಳರ್ವು 
ಇದಾನತ. 

ಯೇಸ್ತ ವಿಭಿನನವವಗಿ ಬ ಕೇಧಿಸ್ತತಿುದಾನತ 

ಅಧಿಕವರದಿಿಂದ 

ಯೇಸುವಿನ ಕಾಲ್ದಲಿಲ ಅನ ೇಕ ಬ ೂೇಧಕರು ಇದಾರು, ಆದರ  ಆತನ 

ಬ ೂೇಧನ ಯು ಜನರ ಗಮನ ಸ ಳ ಯಲ್ು ಕಾರಣವಿತುು. 
ಜನಸಮೂಹವು ಆಕಷಿಗಸ್ತರಾಗಿ ಬರುತಿುದಾರು ಏಕ ಿಂದರ  ಅವರು 
ಇತರರಿಂದ ಕ ೇಳಿಸ್ಕ ೂಿಂಡಿದಾ ಬ ೂೇಧನ ಗ ಗಿಿಂತ ಭಿನುವಾದ ಶಕ್ತುಯು 
ಮತುು ಅಭಿಷ್ ೇಕವು ಆತನ ಬ ೂೇಧನ ಯಲಿಲತುು. 

ಆತನು ಅಿಂತಹ ಅಧಿಕಾರದಿಿಂದ ಬ ೂೇಧಿಸ್ದದಾರಿಂದ ಅವರ ಲ್ಲರೂ 

ಬ ರಗಾದರು. 

ಮ್ರ್ವುಯ 7:28,29 ಯೇಸ್ತ ಈ ಮವತ್ತಗಳನತನ ಮ್ತಗಿಸಿದ ಮೇಲ  ಆ 

ಜನರ ಗತಿಂಪುಗಳು ಆತ್ನ ಉಪದ ೇಶಕ ೂ ಅರ್ವಯಶಿಯಾಪಟ್ಿವು. 
ಯವಕಿಂದರ  ಆತ್ನತ ಅವರ ಶ್ವಸಿರಗಳಿಂರ್  ಉಪದ ೇಶಮವಡದ  
ಅಧಿಕವರವಿದಾವನಿಂರ್  ಅವರಿಗ್  ಉಪದ ೇಶಮವಡತತಿುದಾನತ. 

ಯೇಸು ತನು ಸಭ ಯಲಿಲರುವ ಬ ೂೇಧಕರಗ  ಇದ ೇ ಅಭಿಷ್ ೇಕವನುು 
ಮತುು ಅಧಿಕಾರವನುು ಕ ೂಟ್ಟಟದಾಾನ . 

ಯೇಸುವಿನ ಬ ೂೇಧನ ಯ ಯಶಸುು ಆತನ ಕಲಾತಿಂತಾಗಳಲಿಲ 
ಅರ್ವಾ ಪಾಸುುತುಪಡಿಸುವಿಕ ಯಲಿಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಆತನ 

ತ್ ೂೇರಕ ಯಲಿಲ ಅರ್ವಾ ವಸರಧಾರಣ ಯ ಶ್ ೈಲಿಯಲಿಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು 
ಆತನ ಅಧಿಕಾರದಲಿಲತುು. 

ದ ೇವರಿಿಂದ ಹ ಕಿಂದಿಕ ಕಿಂಡಿದತಾ 
ಪವಿರ್ವರತ್ಮನ ಅಭಿಷ ೇಕ 

ಯೇಸು ಬ ೂೇಧಕನಾಗಿ ಯಶಸ್ವಗ  ಕಾರಣವ ೇನಿಂದರ , ಆತನು ತನು 
ತಿಂದ ಯಿಿಂದ ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಿಂಡಿದಾನುು ಮಾತಾ ಬ ೂೇಧಿಸ್ದನು ಮತುು 
ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಅಭಿಷ್ ೇಕದಿಿಂದ ಮತುು ಶಕ್ತುಯಿಿಂದ ಆತನು 
ಬ ೂೇಧಿಸ್ದನು. 
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ಯೇಹವನ 8:28 ಹಿೇಗಿರಲವಗಿ ಯೇಸ್ತ ನ್ಸ್ೇವು 
ಮ್ನತಷ್ಯಕತಮವರನನತನ ಎತ್ುರದಲ್ಲಿಟವಿಗ ಇವನ ೇ ಆತ್ನ ಿಂದಕ 

ತ್ನನಷ್ಿಕ ೂ ರ್ವನ ೇ ಏನಕ ಮವಡದ  ತ್ಿಂದ ಯತ ತ್ನಗ್  ಬ ಕೇಧಿಸಿದ 

ಹವಗ್  ಅದನ ನಲವಿ ಮವರ್ವಡಿದನ ಿಂದಕ ನನನ ವಿಷ್ಯವವಗಿ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  
ತಿಳಿಯತವದತ. 

ಯೇಹವನ 7:16 ಅದಕ ೂ ಯೇಸ್ತ ನವನತ ಹ ೇಳುವ ಬ ಕೇಧನ ಯತ 
ನನನದಲಿ, ನನನನತನ ಕಳುಹಿಸಿದವತ್ನದತ. 

ದೃಷವಿಿಂತ್ಗಳನತನ ಬಳಸಿದನತ 

ಯೇಸು ಹಳಿುಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಹಾದುಹ ೂೇಗುತಿುದಾಾಗ, ಅವನು 
ದೃಶಯಮಯವಾದ ಅರ್ವಾ ಮೌಖಿಕವಾದ ದೃಷ್ಾಟಿಂತಗಳನುು 
ಬಳಸ್ದನು. 

ಮ್ರ್ವುಯ 9:16 ಹಚಿಿದರ  ಆ ರ್ವಯಪ್ ಯತ ವಸ್ರವನತನ ಹಿಿಂಜತವದರಿಿಂದ 

ಹರಕತ ಹ ಚವಿಗತವದತ. 

ಸವಮ್ಯಗಳನತನ ಹ ೇಳಿದನತ 

ಯೇಸು ಜನರ ಜಿೇವನಕ ಾ ಸಿಂಪಕಗ ಕಲಿಾಸುವ ರೇತಿಯಲಿಲ ಸತಯವನುು 
ಹ ೇಳಳವುದಕ ಾ ಕಥ ಯನುು ಅರ್ವಾ ಸಾಮಯವನುು ಹ ೇಳಳತಿುದಾನು 
ತದನಿಂತರ ಅದನುು ವಿವರಸುತಿುದಾನು. 

ಜನರತ ಎಲ್ಲಿದಾರತ ಅಲ್ಲಿಿಂದ ಪ್ವರರಿಂಭಿಸ್ತತಿುದಾನತ 

ಜನರು ಎಲಿಲದಾರ ೂೇ ಅಲಿಲಿಂದ ಯೇಸು ಬ ೂೇಧಿಸಲ್ು 
ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸುತಿುದಾನು ತದನಿಂತರ ಅವರು ಎಲಿಲ ಇರಬ ೇಕ ಿಂದು ಆತನು 
ಬಯಸುತಿುದಾನ ೂೇ ಅಲಿಲಗ  ಕರ ದ ೂಯುಯತಿುದಾನು. ಬಾವಿಯ 

ಬಳಿಯಲಿಲದಾ ಸಮಾಯಗದ ಸ್ರೇಯು ಇದಕ ಾ ಅತುಯತುಮ ಉದಾಹರಣ  
ಆಗಿದಾಾಳ . 

ಯೇಹವನ 4:10,15,25,26 ಅದಕ ೂ ಯೇಸ್ತ – ದ ೇವರತ ಕ ಕಡತವ 

ವರವ ೇನ ಿಂಬದಕ ಕತಡಿಯತವದ ೂ ನ್ಸ್ೇರತಕ ಕಡತ ಎಿಂದತ ನ್ಸ್ನಗ್  
ಹ ೇಳಿದವನತ ಯವರ ಿಂಬದಕ ನ್ಸ್ನಗ್  ತಿಳಿದಿದಾರ  ನ್ಸ್ೇನತ ಅವನನತನ 
ಬ ೇಡಿಕ ಕಳುಳತಿುದಿಾೇ.ಅವನತ ನ್ಸ್ನಗ್  ಜೇವಕರವವದ ನ್ಸ್ೇರನತನ 
ಕ ಕಡತತಿುದಾನತ ಅಿಂದನತ. 

ಆ ಹ ಿಂಗಸ್ತ ಅಯವಯ ನನಗ್  ಆ ನ್ಸ್ೇರನತನ ಕ ಕಡತ, ಕ ಕಟ್ಿರ  ಇನತನ 
ಮೇಲ  ನನಗ್  ನ್ಸ್ೇರಡಿಕ ಯವಗಲ್ಲಕ್ರೂಲಿ. ನ್ಸ್ೇರತ ಸ ೇದತವದಕ ೂ ಇಷ್ತಿ 
ದಕರ ಬರಬ ೇಕವದದಕಾ ಇರತವದಿಲಿ ಅನನಲತ. 
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ಆ ಹ ಿಂಗಸ್ತ ಆತ್ನ್ಸ್ಗ್  – ಮಸಿ್ಯನತ ಅಿಂದರ  ಕ್ರರಸ್ುನತ ಬರತರ್ವುನ ಿಂದತ 
ಬಲ ಿನತ. ಆತ್ನತ ಬಿಂದ ಮೇಲ  ನಮ್ಗ್  ಎಲವಿ ತಿಳಿಸ್ತವನತ ಎಿಂದತ 
ಹ ೇಳಲತ. 

ಯೇಸ್ತ ಆಕ ಗ್ - ನ್ಸ್ನನ ಸ್ಿಂಗಡ ಮವರ್ವಡತತಿುರತವ ನವನ ೇ ಆ 

ಮಸಿ್ಯನತ ಎಿಂದತ ಹ ೇಳಿದನತ. 

ಅದತುತ್ಗಳು ಸ್ಿಂದ ೇಶವನತನ ಸವಬ್ಲೇತ್ತಪಡಿಸ್ತತ್ುವ  

ಸೂಚಕಕಾಯಗಗಳಳ ಮತುು ಅದುುತಗಳಳ ಜನರನುು ಯೇಸುವಿನತು 
ಸ ಳ ದವು. ಆತನ ಸಿಂದ ೇಶವು ದ ೇವರಿಂದ ಬಿಂದದುಾ ಎಿಂದು 
ಅವುಗಳಳ ದೃಢಪಡಿಸ್ದವು. 

ಲಕಕ 5:17 ಒಿಂದವನ ಕಿಂದತ ದಿನದಲ್ಲ ಿ ಆತ್ನತ 
ಉಪದ ೇಶಮವಡತತಿುರಲತ ಗಲ್ಲಲವಯ ಯಕದವಯಗಳ ಎಲವಿ 

ಗ್ವರಮ್ಗಳಿಿಂದಲಕ ಯರಕಸ್ಲ ೇಮನ್ಸ್ಿಂದಲಕ ಬಿಂದಿದಾ 
ಫರಿಸವಯರಕ ನವಯಯಶ್ವಸಿರಗಳ  ಆತ್ನ ಹತ್ುರ 

ಕಕತ್ತಕ ಕಿಂಡಿದಾರತ. ಗತಣಮವಡತವದಕ ೂ ಕತ್ಾನ ಶಕ್ರುಯತ 
ಆತ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. 

ನಕ ೂದ ೇಮನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗ  ಬಿಂದಾಗ, ಅವನು 
ಫರಸಾಯನಾಗಿದಾನು ಮತುು ಯಹೂದಯ ಆಡಳಿತ ಮಿಂಡಳಿಯ 

ಸದಸಯನಾಗಿದಾನು. ಆತನು ಮಾಡಿದ ಅದುುತಕರವಾದ 

ಸೂಚಕಕಾಯಗಗಳಿಿಂದಾಗಿ ಯೇಸು ಯಾರ ಿಂದು ನಕ ೂದ ೇಮನಗ  
ತಿಳಿದಿದ  ಎಿಂದು ಅವನು ಹ ೇಳಿದನು. 

ಯೇಹವನ 3:1,2 ಫರಿಸವಯರಲ್ಲಿ ಯಹಕದಯರ ಹಿರಿೇಸ್ಭ ಯವನವದ 

ನ್ಸ್ಕ ಕದ ೇಮ್ನ ಿಂಬ ಒಬಬ ಮ್ನತಷ್ಯನ್ಸ್ದಾನತ. ಅವನತ ರವತಿರಯಲ್ಲಿ 
ಯೇಸ್ತವಿನ ಬಳಿಗ್  ಬಿಂದತ ಆತ್ನ್ಸ್ಗ್  – ಗತರತವ ೇ, ನ್ಸ್ೇನತ ದ ೇವರಿಿಂದ 

ಕಡ ಯಿಿಂದ ಬಿಂದ ಬ ಕೇಧಕನ ಿಂದತ ಬಲ ಿವು. ನ್ಸ್ೇನತ ಮವಡತವಿಂರ್ ಈ 

ಸ್ಕಚಕಕವಯಾಗಳನತನ ದ ೇವರ ಸ್ಹವಯವಿಲಿದ  ಮವಡತವದತ 
ಯವರಿಿಂದಲಕ ಆಗದತ ಎಿಂದತ ಹ ೇಳಿದನತ. 

ಬ ಕೇಧಕರ ಉದವಹರಣ ಗಳು 

ಪ್ೌಲನತ 

ಪ್ೌಲ್ನು ಅಪೊಸುಲ್ನು, ಸುವಾತಿಗಕನು ಮತುು ಬ ೂೇಧಕನೂ 

ಆಗಿದಾನು 
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1 ತಿಮೊಥ  2:7 ಆ ಸವಕ್ಷಿಯನತನ ಪರಸಿದಿಿಪಡಿಸ್ತವದಕವೂಗಿಯೇ ನವನತ 
ಸವರತವವನವಗಿಯಕ ಅಪೊಸ್ುಲನವಗಿಯಕ ನಿಂಬ್ಲಕ ಯಿಿಂದಲಕ 

ಸ್ತ್ಯದಿಿಂದಲಕ ಅನಯಜನರಿಗ್  ಬ ಕೇಧಿಸ್ತವವನವಗಿಯಕ 

ನ ೇಮಸ್ಲಪಟ ಿನತ. ನವನತ ಇಿಂರ್ವನ ಿಂಬದತ ಸ್ತಳಳಲಿ, ಸ್ತ್ಯವ ೇ. 

2 ತಿಮೊಥ  1:11 ... ಆ ಸ್ತವವರ್ವಾಭಿವೃದಿಾಗ್ ಕೇಸ್ೂರ ನವನತ 
ಸವರತವವನವಗಿಯಕ ಅಪೊಸ್ುಲನವಗಿಯಕ ಉಪದ ೇಶಕನವಗಿಯಕ 

ನ ೇಮಸ್ಲಪಟ ಿನತ. 

ಬವನಾಬನತ ಮ್ತ್ತು ಪ್ೌಲನತ 

ಹಿಿಂಸ ಯ ನಮಿತು ಓಡಿಹ ೂೇದ ಕ ಲ್ವು ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ 
ಅಿಂತಿಯೇಕಯದಲಿಲ ಗಿಾೇಕರಗ  ಸಾಕ್ಷಿ ಹ ೇಳಿದರು ಮತುು ಸಭ ಯನುು 
ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 11:21-26 ಕತ್ಾನ ಹಸ್ುವು ಅವರಿಗ್  
ಸ್ಹವಯವವದಾರಿಿಂದ ಬಹತ ಜನರತ ನಿಂಬ್ಲ ಕತ್ಾನ ಕಡ ಗ್  
ತಿರತಗಿಕ ಕಿಂಡರತ.  

ಇವರ ವಿಷ್ಯವವದ ವತ್ಾಮವನವು ಯರಕಸ್ಲ ೇಮನಲ್ಲಿದಾ 
ಸ್ಭ ಯವರ ಕ್ರವಿಗ್  ಬ್ಲದವಾಗ ಅವರತ ಬವನಾಬನನತನ ಅಿಂತಿಯೇಕಯಕ ೂ 
ಕಳುಹಿಸಿದರತ. ಅವನತ ಒಳ ಳಯವನಕ ಪವಿರ್ವರತ್ಮ ಭರಿತ್ನಕ 

ನಿಂಬ್ಲಕ ಯಿಿಂದ ತ್ತಿಂಬ್ಲದವನಕ ಆಗಿದಾನತ. ಆದಕವರಣ ಅಲ್ಲಿಗ್  ಬಿಂದತ 
ದ ೇವರ ಕೃಪ್ವಕವಯಾವನತನ ನ ಕೇಡಿದವಗ ಸ್ಿಂರ್ ಕೇಷ್ಪಟ್ತಿ – ನ್ಸ್ೇವು 
ದೃಢಮ್ನಸಿ್ನ್ಸ್ಿಂದ ಕತ್ಾನಲ್ಲ ಿ ನ ಲ ಗ್ ಕಿಂಡಿರಿರ ಎಿಂದತ ಅವರ ಲಿರಿಗ್  
ಬತದಿಿಹ ೇಳಿದನತ.  

ಆಗ ಬಹತಮ್ಿಂದಿ ಕತ್ಾನ್ಸ್ಗ್  ಸ ೇರಿಕ ಕಿಂಡರತ. ತ್ರತವವಯ 

ಬವನಾಬನತ ಸೌಲನನತನ ಹತಡತಕತವದಕವೂಗಿ ರ್ವಸ್ಾಕ ೂ ಹ ಕೇಗಿ 

ಅವನನತನ ಕಿಂಡತ ಅಿಂತಿಯೇಕಯಕ ೂ ಕರ ದತಕ ಕಿಂಡತ ಬಿಂದನತ. 
ಆಮೇಲ  ಅವರತ ಪೂರವ ಒಿಂದತ ವರತಷ್ ಸ್ಭ ಯವರ ಸ್ಿಂಗಡ 

ಕಕಡಿದತಾ ಬಹತ ಜನರಿಗ್  ಉಪದ ೇಶಮವಡಿದರತ. 
ಅಿಂತಿಯೇಕಯದಲ್ಲಿಯೇ ಶಷ್ಯರಿಗ್  ಕ ೈಸ್ುರ ಿಂಬ ಹ ಸ್ರತ ಮೊದಲತ 
ಬಿಂತ್ತ. 

 ಹ ೂಸ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿಗ  ಬ ೂೇಧಿಸ್ದರು 

ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳನುು ಹಿಿಂಸ್ಸ್ ಅಿಂತಿಯೇಕಯಕ ಾ ಓಡಿಹ ೂೇಗುವಿಂತ್  
ಮಾಡಿದ ಪ್ೌಲ್ನನುು ಸವಲ್ಾಕಾಲ್ದ ನಿಂತರ ಬಾನಗಬನು 
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ಕಿಂಡುಕ ೂಿಂಡು ಹ ೂಸ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿಗ  ಬ ೂೇಧಿಸಲ್ು ಅಿಂತಿಯೇಕಯಕ ಾ 
ಕರ ತಿಂದನು. 

 ಪಾವಾದಿಯು - ಬ ೂೇಧಕನು 

ಪ್ೌಲ್ ಮತುು ಬಾನಗಬ ಇಬಬರೂ ಅಪೊಸುಲ್ರಾಗಿ 

ಕಳಳಹಿಸಲ್ಾಡುವುದಕ್ತಾಿಂತ ಮೊದಲ್ು ಪಾವಾದಿಗಳಳ ಮತುು 
ಬ ೂೇಧಕರಾಗಿ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುತಿುದಾರು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 13:1 ಅಿಂತಿಯೇಕಯದಲ್ಲಿದಾ ಸ್ಭ ಯಳಗ್  
ಪರವವದಿಗಳ  ಬ ಕೇಧಕರಕ ಇದಾರತ; ಯವರವರಿಂದರ  – ಬವನಾಬ, 

ನ್ಸ್ೇಗರನ ಿಂಬ ಸಿಮಯೇನ, ಕತರ ೇನಯದ ಲಕಕಯ ಉಪರವಜನವದ 

ಹ ರ ಕೇದನ ಸವಕತ್ಮ್ಮನವದ ಮನಹ ೇನ, ಸೌಲ ಇವರ ೇ. 

 ಅಪೊಸುಲ್ನು - ಬ ೂೇಧಕನು 

ಪ್ೌಲ್ನು ಅಪೊಸುಲ್ನು-ಬ ೂೇಧಕನಾಗಿ ಸ ೇವ ಯನುು 
ಮುಿಂದುವರ ಸ್ದನು. 

1 ತಿಮೊಥ  2:7 ಆ ಸವಕ್ಷಿಯನತನ ಪರಸಿದಿಿಪಡಿಸ್ತವದಕವೂಗಿಯೇ ನವನತ 
ಸವರತವವನವಗಿಯಕ ಅಪೊಸ್ುಲನವಗಿಯಕ ನಿಂಬ್ಲಕ ಯಿಿಂದಲಕ 

ಸ್ತ್ಯದಿಿಂದಲಕ ಅನಯಜನರಿಗ್  ಬ ಕೇಧಿಸ್ತವವನವಗಿಯಕ 

ನ ೇಮಸ್ಲಪಟ ಿನತ. ನವನತ ಇಿಂರ್ವನ ಿಂಬದತ ಸ್ತಳಳಲಿ, ಸ್ತ್ಯವ ೇ. 

2 ತಿಮೊಥ  1:11 ಆ ಸ್ತವವರ್ವಾಭಿವೃದಿಾಗ್ ಕೇಸ್ೂರ ನವನತ 
ಸವರತವವನವಗಿಯಕ ಅಪೊಸ್ುಲನವಗಿಯಕ ಉಪದ ೇಶಕನವಗಿಯಕ 

ನ ೇಮಸ್ಲಪಟ ಿನತ. 

ಅಪೊಲ ಕಿೇಸ್ನತ 

ಅಪೊಲ ೂಲೇಸನು ಬ ೂೇಧಕನಾಗಿದಾನು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 18:24-26 ಅಷ್ಿರ ಕಳಗ್  
ಅಲ ಕವ್ಿಂದಿರಯದಲ್ಲಿ ಹತಟ್ಟಿದ ಅಪೊಲ ಕಿೇಸ್ನ ಿಂಬ ಒಬಬ ಯಹಕದಯನತ 
ಎಫ ಸ್ಕ ೂ ಬಿಂದನತ. ಅವನತ ವವಕವಿತ್ತಯಾವುಳಳವನತ, ಶ್ವಸ್ರಗಳಲ್ಲ ಿ

ಪರವಿೇಣನತ. ಅವನತ ಕತ್ಾನ ಮವಗಾದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪದ ೇಶ 

ಹ ಕಿಂದಿದವನವಗಿದಾನತ; ಮ್ತ್ತು ಆಸ್ಕು ಮ್ನಸ್ತ್ಳಳವನವಗಿದತಾ 
ಯೇಹವನನತ ಮವಡಿಸಿದ ದಿೇಕ್ವಸವನನವನತನ ಮವತ್ರ 
ಬಲಿವನವದವಗಕಯ ಯೇಸ್ತವಿನ ಸ್ಿಂಗತಿಗಳನತನ ಸ್ಕಕ್ಷಮವವಗಿ ಹ ೇಳಿ 

ಉಪದ ೇಶಸಿದನತ. ಅವನತ ಸ್ಭವಮ್ಿಂದಿರದಲ್ಲಿ ಧ ೈಯಾದಿಿಂದ 

ಮವರ್ವಡತವದಕ ೂ ಪ್ವರರಿಂಭಿಸಿದನತ. ಅವನ ಮವತ್ತಗಳನತನ 
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ಪಿರಸ್ೂಲಿಳ  ಅಕ್ರಾಲನಕ ಕ ೇಳಿ ಅವನನತನ ತ್ಮ್ಮ ಮ್ನ ಗ್  
ಕರ ದತಕ ಕಿಂಡತ ಹ ಕೇಗಿ ದ ೇವರ ಮವಗಾವನತನ ಅವನ್ಸ್ಗ್  ಇನಕನ 
ಸ್ಕಕ್ಷಮವವಗಿ ವಿವರಿಸಿದರತ. 

ಬ ಕೇಧನ ಯತ ಐಕಯರ್ ಯನತನ ಉಿಂಟ್ತಮವಡತತ್ುದ  

ಬ ೂೇಧನ ಯು ಕ್ತಾಸುನ ದ ೇಹವನುು ವಿಭಜಿಸಬಾರದು, ಅದು 
ಐಕಯತ್ ಯನುು ಉಿಂಟ್ುಮಾಡಬ ೇಕು. 

1 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 3:5-11 ಹವಗ್ವದರ  ಅಪೊಲ ಕಿೇಸ್ನತ ಏನತ? ಪ್ೌಲನತ 
ಏನತ? ಅವರತ ಸ ೇವಕರತ ಅವರ ಮ್ತಖವಿಂತ್ರ ನ್ಸ್ೇವು ಕ್ರರಸ್ುನನತನ 
ನಿಂಬತವವರವದಿರಿ ಕತ್ಾನತ ಒಬ ಕಬಬಬನ್ಸ್ಗ್  ದಯಪ್ವಲ್ಲಸಿದ ಪರಕವರ 

ಅವರತ ಸ ೇವ ಮವಡತವವರವಗಿದವಾರ .  

ನವನತ ಸ್ಸಿಯನತನ ನ ಟ ಿನತ. ಅಪೊಲ ಕಿೇಸ್ನತ ನ್ಸ್ೇರತ ಹ ಕಯಿದನತ. 
ಆದರ  ಬ ಳ ಸ್ತರ್ವು ಬಿಂದವನತ ದ ೇವರ ೇ. ಹಿೇಗಿರಲವಗಿ 

ನ ಡತವವನವಗಲ್ಲ, ನ್ಸ್ೇರತಹ ಕಯತಯವವನವಗಲ್ಲ ವಿಶ್ ೇಷ್ವವದವನಲಿ. 
ಬ ಳ ಸ್ತವ ದ ೇವರ  ವಿಶ್ ೇಷ್ವವದವನತ. ನ ಡತವವನಕ ನ್ಸ್ೇರತ 
ಹ ಕಯತಯವವನಕ ಒಿಂದ ೇ ಆಗಿದವಾರ . ಆದರಕ ಪರತಿಯಬಬನ್ಸ್ಗ್  
ಅವನವನ ಕಷ್ಿದ ತ್ಕೂ ಹವಗ್  ಕಕಲ್ಲಯತ ದ ಕರ ಯತವದತ.  

ನವವು ದ ೇವರ ಜ ಕರ್ ಕ ಲಸ್ದವರತ. ನ್ಸ್ೇವು ದ ೇವರ ಹ ಕಲವೂ 

ದ ೇವರ ಕಟ್ಿಡವೂ ಆಗಿದಿಾೇರಿ. ದ ೇವರತ ನನಗ್  ಕೃಪ್ ಯಿಿಂದ ಒಪಿಪಸಿದ 

ಕ ಲಸ್ವನತನ ನಡಿಸಿ ನವನತ ಪರವಿೇಣ ಶಲ್ಲಪಯಿಂರ್  ಅಸಿುವವರ 

ಹವಕ್ರದ ನತ. ಮ್ರ್ ಕುಬಬನತ ಅದರ ಮೇಲ  ಕಟ್ತಿರ್ವುನ . ಪರತಿಯಬಬನತ 
ರ್ವನತ ಅದರ ಮೇಲ  ಎಿಂರ್ದಾನತನ ಕಟ್ತಿರ್ವುನ ಕೇ 
ಎಚಿರಿಕ ಯವಗಿರಬ ೇಕತ.  

ಹವಕ್ರರತವ ಅಸಿುವವರವು ಯೇಸ್ತ ಕ್ರರಸ್ುನ ೇ ಆ ಅಸಿುವವರವನನಲಿದ  
ಮ್ರ್ ಕುಿಂದತ ಅಸಿುವವರವನತನ ಯವರಕ ಹವಕಲವರರಷ ಿ.. 

ಪರವಮ್ಶ್ ಾಗ್ವಗಿರತವ ಪರಶ್ ನಗಳು 

1. ಮತ್ಾುಯ 28:19,20 ರ ಪಾಕಾರ ನಾವು ಎಲಾಲ ದ ೇಶಗಳ ಜನರನುು ಶಿಷ್ಯರನಾುಗಿ ಮಾಡುವುದು ಹ ೇಗ ? 

2. ಬ ೂೇಧಕರಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ಮೂಲ್ ಗಿಾೇಕ ಅರ್ವಾ ಹಿೇಬೂಾ ಪದಗಳ ವಿವರಣ ಯನುು ಅರ್ವಾ 

ಅನುವಾದವನುು ವಿವರಸ್ರ. 

3. ಬ ೂೇಧಕನಾಗಿರುವ ಆತನ ಸ ೇವ ಯನುು ಆತನ ಕಾಲ್ದ ಇತರ ಬ ೂೇಧಕರಿಂದ ಇರುವ ವಿಭಿನುತ್ ಯನುು 
ತ್ ೂೇರಸುವ ಯೇಸುವಿನ ಸ ೇವ ಯ ಬಗ ೆ ಮೂರು ವಿಷ್ಯಗಳನುು ತಿಳಿಸ್ರ. 
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ಪ್ವಠ ಹನ ನರಡತ 

ಬ ಕೇಧಕನ ಸ ೇವ  (ಮ್ತಿಂದತವರಿದ ಭವಗ)  

ಬ ಕೇಧಕನ ಗತರತತ್ತಗಳು 

ವಿಶ್ ೇಷ್ವವದ ಅಭಿಷ ೇಕ 

ಯಾವೊಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯಾದರೂ ಸತಯವ ೇದದ ಬಗ  ೆ ತಮಗ  
ತಿಳಿದಿರುವುದನುು ಬ ೂೇಧಿಸಬಹುದು, ಆದರ  ಬ ೂೇಧಕನ ಕರ ಯುವಿಕ  
ದ ೈವಿಕ ವರವಾಗಿದ . ಬ ೂೇಧಕನ ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಯ ವರವು 
ಸಾವಭಾವಿಕವಾದ ಸಾಮರ್ಯಗವಾಗಲಿ ಅರ್ವಾ ಬ ೂೇಧಿಸುವ 

ಒಲ್ುಮಯನಾುಗಲಿ ಆಧರಸ್ರುವ ಕರ ಯುವಿಕ  ಅಲ್ಲ. 

ಬ ೂೇಧಕನ ಸ ೇವ ಯ ವರವು ಬರುಡಾಗಿ ಹ ೂೇಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು 
ಜಿೇವಕರವಾದ ನೇರನ ಹ ೂಳ ಗಳನುು ಹರಸುತುದ  ಮತುು 
ಪವಿತ್ಾಾತಮನಿಂದದ ಅಭಿಷ್ ೇಕ್ತಸಲ್ಾಟ್ಟಟರುತುದ . 

1 ಯೇಹವನ 2:20,27 ನ್ಸ್ೇವು ಪವಿತ್ರನವಗಿರತವವತ್ನ್ಸ್ಿಂದ 

ಅಭಿಷ ೇಕವನತನ ಹ ಕಿಂದಿದವರವಗಿದತಾ ಎಲಿರಕ ತಿಳಿದವರವಗಿದಿಾೇರಿ. 

ಆದರ  ಆತ್ನ್ಸ್ಿಂದ ನ್ಸ್ೇವು ಹ ಕಿಂದಿದ ಅಭಿಷ ೇಕವು ನ್ಸ್ಮ್ಮಲ್ಲ ಿ

ನ ಲ ಗ್ ಕಿಂಡಿರತವದರಿಿಂದ ಯವವನವದರಕ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ಉಪದ ೇಶ 

ಮವಡತವದತ ಅವಶಯವಿಲಿ. ಆತ್ನತ ಮವಡಿದ ಅಭಿಷ ೇಕವು ಎಲವಿ 

ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲ ಿನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ಉಪದ ೇಶಮವಡತವಿಂರ್ದವಗಿದತಾ ಸ್ತ್ಯವವಗಿದ  
ಸ್ತಳಳಲಿ. ಅದತ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ಉಪದ ೇಶ ಮವಡಿದ ಪರಕವರ ಆತ್ನಲ್ಲ ಿ

ನ ಲ ಗ್ ಕಿಂಡಿರಿ. 

ಸೌಮ್ಯರ್ ಯ ಆತ್ಮ 

ಬ ೂೇಧಕರು ದಿೇನತ್ ಯುಳುವರಾಗಿರಬ ೇಕು ಮತುು ಬ ೂೇಧಿಸಲ್ು 
ಶಕುರಾದ ಆತಮವನುು ಹ ೂಿಂದಿರಬ ೇಕು. ಅವರು ವಾದಿಸುವ 

ಅತಮವನುು ಹ ೂಿಂದಿರಬಾರದು. 

2 ತಿಮೊಥ  2:24,25 ಕತ್ಾನ ದವಸ್ನತ ಜಗಳವವಡದ  ಎಲಿರ 

ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸವಧತವೂ ಬ ಕೇಧಿಸ್ತವದರಲ್ಲಿ ಪರವಿೇಣನಕ ಕ ೇಡನತನ 
ಸ್ಹಿಸಿ ಕ ಕಳುಳವವನಕ, ಎದತರಿಸ್ತವವರನತನ ನ್ಸ್ಧವನದಿಿಂದ 

ತಿದತಾವವನಕ ಆಗಿರಬ ೇಕತ. ಒಿಂದತ ವ ೇಳ  ದ ೇವರತ ಆ 

ಎದತರಿಸ್ತವವರ ಮ್ನಸ್್ನತನ ತ್ನನ ಕಡ ಗ್  ತಿರತಗಿಸಿ, ಸ್ತ್ಯದ 

ಜ್ಞವನವನತನ ಅವರಿಗ್  ಕ ಕಟ್ಿನತ ... 
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ಕ್ತಾಸುನ ದ ೇಹಕ ಾ ಬ ೂೇಧಕರ ಸ ೇವ ಯ ವರದ ಅಗತಯವಿದ . 

ಪವಿರ್ವರತ್ಮನ ಮೇಲ  ಅವಲಿಂಬ್ಲತ್ವವಗಿರತವುದತ 

ಅಭಿಷಿಕು ಬ ೂೇಧಕರು ಸ್ದಧತ್  ಮತುು ಬ ೂೇಧನ  ಮಾಡುವಾಗ 

ಪವಿತ್ಾಾತಮನನುು ಅವಲ್ಿಂಬಿಸ್ರುತ್ಾುರ . ದ ೇವರ ವಾಕಯಕ ಾ 
ಪಾಕಾಶವನುು ಮತುು ಜಿೇವವನುು ತರುವುದು ಪವಿತ್ಾಾತಮನು ಎಿಂದು 
ಅವರು ಅರ್ಗಮಾಡಿಕ ೂಳಳುತ್ಾುರ . 

ಯೇಹವನ 14:26 ಆದರ  ಆ ಸ್ಹವಯಕನತ ಅಿಂದರ  ನನನ 
ಹ ಸ್ರಿನಲ್ಲ ಿ ತ್ಿಂದ ಯತ ಕಳುಹಿಸಿಕ ಕಡತವ ಪವಿರ್ವರತ್ಮನ ೇ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  
ಎಲಿವನತನ ಉಪದ ೇಶಸಿ ನವನತ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ಹ ೇಳಿದಾನ ನಲವಿ ನ್ಸ್ಮ್ಮ 
ನ ನಪಿಗ್  ತ್ರತವನತ. 

ಎಫ ಸ್ 1:17 ನಮ್ಮ ಕತ್ಾವವದ ಯೇಸ್ತ ಕ್ರರಸ್ುನ ದ ೇವರಕ 

ಪರಭವವಸ್ಾರಕಪನವದ ತ್ಿಂದ ಯಕ ಆಗಿರತವವತ್ನತ ತ್ನನ 
ವಿಷ್ಯವವಗಿ ತಿಳುವಳಿಕ ಯನತನ ಕ ಕಟ್ತಿ ಇದತವರ ಗ್  ಗತಪುವವಗಿದಾ 
ಸ್ರ್ವಯರ್ಾಗಳನತನ ತಿಳುಕ ಕಳುಳವ ಜ್ಞವನವುಳಳ ಆತ್ಮವನತನ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  
ದಯಪ್ವಲ್ಲಸ್ಬ ೇಕ ಿಂದತ ಪ್ವರರ್ಥಾಸ್ತರ್ ುೇನ . 

1 ಕ ಕರಿಿಂರ್ 2:13 ಇವುಗಳಿಿಂದ ಮ್ನತಷ್ ಜ್ಞವನವು ಕಲ್ಲಸಿದ 

ಮವತ್ತಗಳಿಿಂದ ಹ ೇಳದ ೇ ದ ೇವರವತ್ಮವ ೇ ಕಲ್ಲಸಿಕ ಕಟ್ಿ 
ಮವತ್ತಗಳಿಿಂದ ಹ ೇಳಿ ಆತ್ಮ ಸ್ಿಂಬಿಂಧವವದವುಗಳನತನ ಆತ್ಮನ್ಸ್ಗ್  
ಯತಕುವವದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತರ್ ುೇವ . 

ಅಧಿಕವರದಿಿಂದ ಮವತ್ನವಡತವುದತ 

ಮಹಾ ಬ ೂೇಧಕನಾಗಿ ನಮಗ  ಮಾದರಯಾಗಿರುವ ಬ ೂೇಧಕನು 
ಅಧಿಕಾರದಿಿಂದ ಬ ೂೇಧಿಸ್ದಿಂತ್ ಯೇ, ಬ ೂೇಧಕನು ಸಹ 

ಅಧಿಕಾರದಿಿಂದ ಬ ೂೇಧಿಸಬಹದು. 

ಮ್ರ್ವುಯ 7:28,29 ಯೇಸ್ತ ಈ ಮವತ್ತಗಳನತನ ಮ್ತಗಿಸಿದ ಮೇಲ  ಆ 

ಜನರ ಗತಿಂಪುಗಳು ಆತ್ನ ಉಪದ ೇಶಕ ೂ ಅರ್ವಯಶಿಯಾಪಟ್ಿವು. 
ಯವಕಿಂದರ  ಆತ್ನತ ಅವರ ಶ್ವಸಿರಗಳಿಂರ್  ಉಪದ ೇಶಮವಡದ  
ಅಧಿಕವರವಿದಾವನಿಂರ್  ಅವರಿಗ್  ಉಪದ ೇಶ ಮವಡತತಿುದಾನತ. 

ವೃದಿಪಿಡಿಸ್ತವುದತ 

ಒಳ ುಯ, ಯಶಸ್ವಯಾದ ಬ ೂೇಧಕರು ತ್ಾವು ಬ ೂೇಧಿಸುವವರ 

ಜಿೇವನದಲಿಲ ಸಿಂಖಾಯವಾರು ವೃದಿಧಯಾಗುವಿಂತ್  ಮಾಡುತ್ಾುರ . 
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2 ತಿಮೊಥ  2:2 ನ್ಸ್ೇನತ ನನ್ಸ್ನಿಂದ ಅನ ೇಕ ಸವಕ್ಷಿಗಳ ಮ್ತಿಂದ  ಕ ೇಳಿದ 

ಉಪದ ೇಶವನತನ ಇತ್ರರಿಗ್  ಬ ಕೇಧಿಸ್ ಶಕುರವದ ನಿಂಬ್ಲಗಸ್ು 
ಮ್ನತಷ್ಯರಿಗ್  ಒಪಿಪಕ ಕಡತ. 

ಅವರು ದ ೇವರ ವಾಕಯದ ಅಧಯಯನಕ ಾ ತಮಮನುು ತ್ಾವು 
ಒಪಿಾಸ್ಕ ೂಡುತ್ಾುರ . ಅವರ ಬ ೂೇಧನ ಯು ದ ೇವರ ಜನರಲಿಲ ವಾಕಯದ 

ಬಗ ೆ ಪಿಾೇತಿಯನುು ಮತುು ಗೌರವವನುು ಉಿಂಟ್ುಮಾಡುತುದ  ಮತುು 
ನಿಂಬಿಕ ಯಲಿಲ ಪಾವಿೇಣತ್ ಯ ಹಿಂತಕ ಾ ನಡಿಸುತುದ . 

ಇತ್ರರನತನ ಸಿಾೇಕರಿಸ್ಲತ ಸಿದವಿವಗಿರತವುದತ 

ಬ ೂೇಧಕರು ಬ ೂೇಧನ ಯನುು ಸ್ವೇಕರಸಲ್ು ಮುಕು ಮನುಸುುಳುವರು 
ಆಗಿರುತ್ಾುರ . 

ರ ಕೇಮವಪುರ 2:21 ಹಿೇಗಿರಲವಗಿ ಮ್ರ್ ಕುಬಬನ್ಸ್ಗ್  ಉಪದ ೇಶ 

ಮವಡತವ ನ್ಸ್ೇನತ ನ್ಸ್ನಗ್  ಉಪದ ೇಶ ಮವಡಿಕ ಕಳಳದ  ಇದಿಾೇಯೇ?  

ವವಕಯದ ವಿದವಯರ್ಥಾ 

ತಿಮೊಥ ಯನು ಅಭಿಷಿಕುನಾದ ಬ ೂೇಧಕನು, ಹಾಗ ಯೇ ಅಪೊಸುಲ್ನು 
ಆಗಿದಾನ ಿಂದು ನಮಗ  ತಿಳಿದಿದ  ಮತುು ಆದರೂ ಪ್ೌಲ್ನು ಅವನಗ  
ಅಧಯಯನ ಮಾಡುವಿಂತ್  ಪೊಾೇತ್ಾುಹಿಸ್ದನು. 

2 ತಿಮೊಥ  2:15 ನ್ಸ್ೇನತ ದ ೇವರ ದೃಷಿಗ್  ಯೇಗಯವವಗಿ 

ಕವಣಿಸಿಕ ಕಳುಳವದಕ ೂ ಪರಯವಸ್ಪಡತ. ಅವಮವವಕ ೂ ಗತರಿಯವಗದ 

ಕ ಲಸ್ದವನಕ ಸ್ತ್ಯವವಕಯವನತನ ಸ್ರಿಯವಗಿ ಉಪದ ೇಶಸ್ತವವನಕ 

ಆಗಿರತ. 

ಬ ೂೇಧಕನಗ  ದ ೇವರ ವಾಕಯವು ಹ ೇಗ  ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುತುದ  
ಎಿಂಬುದರ ಬಗ ೆ ಸಿಂಪೂಣಗವಾದ ತಿಳಿವಳಿಕ ಯಿರಬ ೇಕು. 

ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳಳ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಪಾಶ್ ುಗಳನುು ಕ ೇಳಳತ್ಾುರ .  

ಯವವವಗಲಕ ಇತ್ರರಿಗ್  ಬ ಕೇಧಿಸ್ತವುದತ 

ಅಭಿಷಿಕುರಾದ ಬ ೂೇಧಕರು ತಮಮಲಿಲರುವ ಎಲ್ಲವನೂು ತಮಮ 
ಬ ೂೇಧನ ಗ  ಹಾಕುತ್ಾುರ . ಅವರು ತಮಗ ತಿಳಿದಿರುವ ಯಾವುದ ೇ 
ಸತಯವನುು ಹಿಡಿದಿಟ್ುಟಕ ೂಳಳುವುದಿಲ್ಲ. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 20:20  ನವನತ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  
ಹಿತ್ಕರವವದದ ಾಲಿವನತನ ಹ ೇಳುವದಕಕೂ ಸ್ಭ ಯಲ್ಲಿಯಕ 

ಮ್ನ ಮ್ನ ಯಲ್ಲಿಯಕ ಉಪದ ೇಶಸ್ತವದಕಕೂ ಹಿಿಂರ್ ಗಿಯದ  ... 
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ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 20:27 ಯವಕಿಂದರ  ಒಿಂದನಕನ 
ಮ್ರ ಮವಡದ  ದ ೇವರ ಸ್ಿಂಕಲಪವನ ನಲವಿ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ತಿಳಿಸಿದ ನತ. 

ನ್ಸ್ಖರವವಗಿರತವುದತ 

ಬ ೂೇಧಕರು ನಖರತ್ ಗ  ಅಗತಯವಾಗಿರುವ ನದಿಗಷ್ಟವಾದ ಪದಗಳನುು 
ಬಳಸುವುದರಲಿಲ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ಾುರ . 

ಮ್ರ್ವುಯ 22:15 ಆಗ ಫರಿಸವಯರತ ಹ ಕರಟ್ತ ಆತ್ನನತನ 
ಮವತಿನಲ್ಲಿ ಹ ೇಗ್  ಸಿಕ್ರೂಸ್ತವ ಎಿಂದತ ಕಕಡಿ ಆಲ ಕೇಚಿಸಿಕ ಕಿಂಡತ, 

ಬ ೂೇಧಕನು ಜಿೇವನದ ಪಾತಿಯಿಂದು ಸನುವ ೇಶಕೂಾ ವಾಕಯವನುು 
ಅನವಯಿಸಲ್ು ಶಕುನಾಗಿರಬ ೇಕು. ಬ ೂೇಧಕನು ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳನುು 
ನರಿಂತರವಾಗಿ ವಾಕಯದಲಿಲ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ಾುನ  ಮತುು 
ನ ಲ ಗ ೂಳಿಸುತ್ಾುನ . 

ಇಬ್ಲರಯ 5:12 ಕವಲವನತನ ನ ಕೇಡಿದರ  ನ್ಸ್ೇವು ಇಷ್ಿರ ಕಳಗ್  
ಬ ಕೇಧಕರವಗಬ ೇಕವಗಿದಾರಕ ಒಬಬನತ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ದ ೈವೇಕ್ರುಗಳು 
ಮ್ಕಲಪ್ವಠಗಳನತನ ತಿರಿಗಿ ಕಲ್ಲಸಿಕ ಕಡಬ ೇಕವಗಿದ . ನ್ಸ್ೇವು ಹವಲತ 
ಕತಡಿಯತ್ಕೂವರ ೇ ಹ ಕರತ್ತ ಗಟ್ಟಿಯವದ ಆಹವರವನತನ 
ತಿನನತ್ಕೂವರಲಿ. 

ಮವದರಿಯತಳಳ ಜೇವನ 

ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸು ಬ ೂೇಧಿಸ್ದ ವಿಷ್ಯಗಳಿಿಂದ ಕಲಿಯುವ ಮೊದಲ್ು 
ಆತನು ಮಾಡಿದ ಕಾಯಗಗಳಿಿಂದ ಕಲಿತುಕ ೂಿಂಡರು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 1:1 ಥ ಯಫಿಲನ ೇ, ನವನತ ಮೊದಲತ ಬರ ದ 

ಚರಿರ್ ರಯಲ್ಲಿ ಯೇಸ್ತ ಮವಡತವದಕಕೂ ಉಪದ ೇಶಸ್ತವದಕಕೂ 
ಪ್ವರರಿಂಭಿಸಿದ ಾಲಿವನತನ ಹ ೇಳಿ. 

ಬ ೂೇಧಕನು ಮಾದರಯುಳು ಜಿೇವನವನುು ನಡ ಸುವವನಾಗಿರಬ ೇಕು 
ಮತುು ಅವನು ಅರ್ವಾ ಅವಳಳ ಬ ೂೇಧಿಸುವುದನುು 
ಪ್ಾಾಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬ ೇಕು. 

ಮ್ರ್ವುಯ 23:1-3 ತ್ರತವವಯ ಯೇಸ್ತ ಜನರ ಗತಿಂಪಿಗಕ ತ್ನನ 
ಶಷ್ಯರಿಗಕ ಹ ೇಳಿದ ಾೇನಿಂದರ  – ಶ್ವಸಿರಗಳು ಫರಿಸವಯರತ ಮೊೇಶ್ ಯ 

ಪಿೇಠದಲ್ಲಿ ಕಕತ್ತಕ ಕಿಂಡಿದವಾರ . ಆದದರಿಿಂದ ಅವರತ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ಏನ ೇನತ 
ಹ ೇಳುರ್ವುರ ಕೇ ಅದನ ನಲವಿ ಮವಡಿರಿ. ಕವಪ್ವಡಿಕ ಕಳಿಳರಿ. ಆದರ  ಅವರ 

ನಡರ್ ಯ ಪರಕವರ ನಡ ಯಬ ೇಡಿರಿ. ಅವರತ ಹ ೇಳುರ್ವುರ ೇ ಹ ಕರತ್ತ 
ನಡ ಯತವದಿಲಿ. 
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ಜೇವನವನತನ ಬದಲವಯಿಸಿಕ ಕಳಳಲತ ಬ ಕೇಧಿಸ್ತವುದತ 

ಬ ೂೇಧಕರು ತಮಮ ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳಿಗ  ದ ೇವರ ಹೃದಯವನುು ಮತುು 
ಮನಸುನುು ಬ ೂೇಧಿಸ್ದ ಾೇವ ಿಂದು ತಿಳಿದಾಗ, ಮತುು ತಮಮ 
ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳಳ ತ್ಾವು ಕಲಿತ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗ  ವಿಧ ೇಯರಾಗಿ 

ನಡ ದುಕ ೂಳಳುವುದನುು ನ ೂೇಡಿ ತೃಪುರಾಗುತ್ಾುರ . 

ಧಮೊೇಗಪದ ೇಶಕಾಿಂಡ 4:5 ನೇವು ಸಾವಧಿೇನಮಾಡಿಕ ೂಳಳುವದಕ ಾ 
ಹ ೂೇಗುವ ದ ೇಶದಲಿಲ ಅನುಸರಸಬ ೇಕಾದ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನುು ನನು 
ದ ೇವರಾದ ಯಹ ೂೇವನು ನನಗ  ಆಜ್ಞಾಪಿಸ್ದಿಂತ್ ಯೇ ನಮಗ  
ಬ ೂೇಧಿಸ್ದ ಾೇನ . 

ಧಮೊೇಾಪದ ೇಶಕವಿಂಡ 31:12,13 ಜನರ ಲಿರಕ ಈ 

ಧಮ್ಾಶ್ವಸ್ರವನತನ ಕ ೇಳಿ ತಿಳಿದತಕ ಕಳುಳವಿಂರ್  ಸಿರೇಪುರತಷ್ರನಕನ 
ಮ್ಕೂಳನಕನ ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಊರತಗಳಲ್ಲಿರತವ ಅನಯರನಕನ ಕಕಡಿಸ್ಬ ೇಕತ. 
ಆಗ ಅವರತ ತ್ಮ್ಮ ದ ೇವರವದ ಯಹ ಕೇವನಲ್ಲ ಿ

ಭಯಭಕ್ರುಯತಳಳವರವಗಿ ಈ ಧಮ್ಾಶ್ವಸ್ರದ ನ್ಸ್ಯಮ್ಗಳನತನ 
ಅನತಸಿರಿಸಿ ನಡ ಯತವರತ. ಮ್ತ್ತು ಯಹ ಕೇವನ 

ಮ್ಹರ್ವೂಯಾಗಳನತನ ನ ಕೇಡದಿರತವ ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಸ್ಿಂತ್ತಿಯವರಕ ಕ ೇಳಿ 

ನ್ಸ್ೇವು ಸವಾಧಿೇನಮವಡಿಕ ಕಳುಳವದಕ ೂ ಯದಾನ್ ಹ ಕಳ ಯನತನ 
ದವಟ್ಟ ಹ ಕೇಗತವ ದ ೇಶದಲ್ಲಿ ವವಸ್ವವಗಿರತವವರ ಗಕ ನ್ಸ್ಮ್ಮ 
ದ ೇವರವದ ಯಹ ಕೇವನಲ್ಲ ಿ ಭಯಭಕ್ರುಯತಳಳವರವಗಿರತವದಕ ೂ 
ಕಲ್ಲತ್ತಕ ಕಳುಳವರತ ಎಿಂದತ ಹ ೇಳಿದನತ. 

ಬ ೂೇಧಕನು ದ ೇವರ ವಾಕಯದಿಿಂದ ಪ್ಾಾಯೇಗಿಕವಾದ, ಜಿೇವಿತಕ ಾ 
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ರುವ ಸತಯಗಳನುು ಬ ೂೇಧಿಸುವಾಗ ಉತುಮ 

ಫಲಿತ್ಾಿಂಶಗಳನುು ನರೇಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಪ್ೌಲ್ನು ಎಫ ಸದಲಿಲನ 

ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿಗ  ಬ ೂೇಧಿಸುವಾಗ, ಅವನು ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳ ಜಿೇವನದಲಿಲ 
ತನುನುು ತ್ಾನು ಬಹುವಾಗುವಿಂತ್  ಮಾಡಿದನು. ಅದರ 

ಪರಣಾಮವಾಗಿ, ಆಸಯ ಸ್ೇಮಯಲಿಲದಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸುವಾತ್ ಗಯನುು 
ಕ ೇಳಿದರು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 19:9,10 ... ಅವನತ ಅವರನತನ ಬ್ಲಟ್ತಿಹ ಕೇಗಿ 

ಶಷ್ಯರನತನ ಬ ೇರ ಮವಡಿ ತ್ತರನನನ ತ್ಕಾಶ್ವಲ ಯಲ್ಲಿ ಪರತಿದಿನವೂ 

ವವದಿಸಿದನತ. ಇದತ ಎರಡತ ವರತಷ್ಗಳ ವರ ಗಕ ನಡ ದದಾರಿಿಂದ 

ಅಸ್ಯಸಿೇಮಯಲ್ಲಿ ವವಸ್ವವಗಿದಾ ಯಹಕದಯರಕ ಗಿರೇಕರಕ ಎಲಿರಕ 

ಕತ್ಾನ ವವಕಯವನತನ ಕ ೇಳಿದರತ. 

ಆರ್ಥಾಕ ಸ್ಹವಯ 
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ಬ ೂೇಧಕನು ತ್ಾನು ಯಾರಗ  ಬ ೂೇಧಿಸುತ್ಾುನ ೂೇ ಅವರು ಅವನಗ  
ಆರ್ಥಗಕವಾಗಿ ಸಹಾಯಮಾಡಬ ೇಕು. 

ಗಲವತ್ಯ 6:6 ದ ೇವರ ವವಕಯದಲ್ಲಿ ಉಪದ ೇಶ ಹ ಕಿಂದತವವನತ 
ಉಪದ ೇಶಮವಡತವವನ್ಸ್ಗ್  ತ್ನಗಿರತವ ಎಲವಿ ಒಳ ಳೇಯವುಗಳಲ್ಲ ಿ

ಪ್ವಲತ ಕ ಕಡಲ್ಲ. 

ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕರಗ  ಕ ೂಡುವಿಂತ್ ಯೇ ಸಭ ಯಲಿಲರುವ ಅಪೊಸುಲ್ರಗ , 
ಪಾವಾದಿಗಳಿಗ , ಸುವಾತಿಗಕರಗ  ಮತುು ಬ ೂೇಧಕರಗ  ಆರ್ಥಗಕ 

ಸಹಾಯಕಾಾಗಿ ಒಿಂದು ವಯವಸ ಾ ಇರಬ ೇಕು. 

ಹ ೂಸ ಸಭ ಯನುು ಸಾಾಪಿಸುವಾಗ, ಸಭ ಯಿಿಂದ ಕಳಳಹಿಸಲ್ಾಡುವ 

ಅಪೊಸುಲ್ನಗ  ಮತುು ಪಾವಾದಿಗ  ಸಹಾಯಮಾಡಬ ೇಕು. ಆದಾಗೂಯ, 
ಸಭ ಯು ಬ ಳ ಯಲ್ು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸ್ದಾಗ ಅದು ಸುವಾತಿಗಕರು, 
ಬ ೂೇಧಕರು ಮತುು ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕರಗ  ಬ ಿಂಬಲ್ವನುು ಕ ೂಡಲ್ು 
ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸಬ ೇಕು. 

ಸಭ ಯು ಸುಮಾರು ದ ೂಡಡದಾಗಿ ಬ ಳ ದ ನಿಂತರ, ಅದೂ ಸಹ, 

ಅಪೊಸುಲ್ರನುು ಮತುು ಪಾವಾದಿಗಳನುು ಆರ್ಥಗಕ ಸಹಾಯವನುು 
ಕ ೂಟ್ುಟ ಕಳಳಹಿಸುವಿಂರ್ದುಾ ಆಗಿರಬ ೇಕು. 

ಬ ಕೇಧನವ ವಿಧವನಗಳು 

ಮವದರಿಯಿಿಂದ 

ಬ ೂೇಧಕನು ತ್ಾನು ಎಿಂರ್ವನಾಗಿರುವನ ೂೇ ಮತುು ಏನು 
ಮಾಡುತಿುರುವನ ೂೇ ಅದರ ಮೂಲ್ಕ ಬ ೂೇಧಿಸುತ್ಾುನ . ಬ ೂೇಧಕನ 

ಜಿೇವನವು ತ್ ರ ದ ಪುಸುಕವಾಗಿರಬ ೇಕು, ಇತರರಗ  ಉತುಮ 

ಮಾದರಯಾಗಿರಬ ೇಕು. 

2 ತಿಮೊಥ  3:10 ನ್ಸ್ೇನವದರಕ ನನನನತನ ಅನತಸ್ರಿಸ್ತವವನವಗಿದತಾ 
ನನನ ಬ ಕೇಧವ , ನಡರ್  ಉದ ಾೇಶ ನಿಂಬ್ಲಕ  ದಿೇರ್ಾಶ್ವಿಂತಿ ಪಿರೇತಿ 

ಸ ೈರಣ  ಇವುಗಳನಕನ, 

ಯೇಹವನ 13:12-15 ಆತ್ನತ ಅವರ ಕವಲತಗಳನತನ ರ್ ಕಳ ದ 

ಮೇಲ  ತ್ನನ ಮೇಲ ಕೊದಿಕ ಯನತನ ಹಕ್ರಕ ಕಿಂಡತ ತಿರಿಗಿ ಕಕತ್ತಕ ಕಿಂಡತ 
ಅವರಿಗ್  ಹ ೇಳಿದ ಾೇನಿಂದರ - ನವನತ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ಮವಡಿದತಾ ಏನ ಿಂದತ 
ಗ್ ಕರ್ವುಯಿರ್ ಕೇ? ನ್ಸ್ೇವು ನನನನತನ ಗತರತವ ಿಂದಕ ಕತ್ಾನ ಿಂದಕ 

ಕರ ಯತತಿುೇರಿ ನ್ಸ್ೇವು ಕರ ಯತವದತ ಸ್ರಿ. ನವನತ ಅಿಂರ್ವನ ೇ ಹೌದತ. 
ಕತ್ಾನಕ ಗತರತವೂ ಆಗಿರತವ ನವನತ ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಕವಲತಗಳನತನ 
ರ್ ಕಳ ದಿರಲವಗಿ ನ್ಸ್ೇವು ಸ್ಹ ಒಬಬರ ಕವಲನತನ ಒಬಬರತ ರ್ ಕಳ ಯತವ 
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ಹಿಂಗಿೇನಲ್ಲಿದಿಾೇರಿ. ನವನತ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ಮವಡಿದ ಮೇರ ಗ್  ನ್ಸ್ೇವು ಸ್ಹ 

ಮವಡತವಿಂರ್  ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ಮವದರಿಯನತನ ರ್ ಕೇರಿಸಿದ ಾೇನ . 

ಘಕೇಷ್ಣ ಯ ಮ್ಕಲಕ 

ಬ ೂೇಧಕನು ಮಾದರಯಿಿಂದ ಬ ೂೇಧಿಸುವುದಷ್ ಟೇ ಮಾತಾವಲ್ಲ, 
ದ ೇವರ ವಾಕಯದ ಸತಯಗಳನುು ಘೂೇಷಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ 

ಬ ೂೇಧಿಸುತ್ಾುನ . ಅವನು ಬ ೂೇಧಿಸುವಾಗ, ದ ೇವರ ವಾಕಯದ ಉತುಮ 

ಸಮತ್ ೂೇಲ್ನವನುು ಕಾಪ್ಾಡಿಕ ೂಳುಲ್ು ಅವನು ಪಾಯತಿುಸಬ ೇಕು. 
ಅವನ ಬ ೂೇಧನ ಯು ವಾಕಯದ ತಿಳಿವಳಿಕ ಯ, ಸತಯದ ಗಾಹಿಕ ಯ 

ಮತುು ಆ ಸತಯವನುು ಹ ೇಗ  ಅನವಯಿಸಬ ೇಕು ಎಿಂಬ ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲ  
ಆಧಾರತವಾಗುವುದು ಮುಖಯವಾಗಿದ .  

ಬ ಕೇಧಕರನತನ ಪರಿಶ್ ೂೇಧಿಸ್ತವುದತ ಹ ೇಗ್  

ಯವಕ ಕೇಬ 3:1 ನನನ ಸ್ಹ ಕೇದರರ ೇ ಬ ಕೇಧಕರವದ ನಮ್ಗ್  
ಕಠಿಣವವದ ತಿೇಪುಾ ಆಗತವದ ಿಂದತ ತಿಳಿದತಕ ಕಿಂಡತ ಬಹತ ಮ್ಿಂದಿ 

ಬ ಕೇಧಕರವಗಬ ೇಡಿರಿ. 

ಬ ೂೇಧಕನ ಸ ೇವ ಯನುು ಹಗುರವಾಗಿ ಎಣಿಸಬಾರದು. ಬ ೂೇಧಕನಗ  
ದ ೂಡಡ ಜವಾಬಾಾರ ಇದ  ಮತುು ಸಭ ಯ ವಿಷ್ಯದಲಿಲ ಬಹಳ 

ಪಾಭಾವಶ್ಾಲಿಯಾದ ಸ ೇವ ಯಿರುತುದ . 

ನಮಮ ನಡುವ  ಪಾಯಾಸಪಡುವವರನುು ನಾವು ತಿಳಿದುಕ ೂಳುಬ ೇಕು 
ಎಿಂದು ನಮಗ  ಹ ೇಳಲಾಗಿದ . ಸಭ ಯ ಯಾವುದ ೇ ಸ ೇವ ಗ  
ಒಬಬನನುು ಅರ್ವಾ ಒಬಬಳನುು ನ ೇಮಿಸುವ ಮೊದಲ್ು ನಾವು ಅವರ 

ಸವಭಾವ ಮತುು ಸ ೇವ ಯ ಬಗ ೆ ತಿಳಿದುಕ ೂಳುಬ ೇಕು. 

1 ಥ ಸ್ಲ ಕನ್ಸ್ೇಕ 5:12 ಸ್ಹ ಕೇದರರ ೇ, ಯವರತ ನ್ಸ್ಮ್ಮಲ್ಲ ಿ

ಪರಯವಸ್ಪಟ್ತಿ ಕತ್ಾನ ಕವಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಸ್ಮ್ಮ ಮೇಲ  
ಮ್ತಖಯಸ್ಾರವಗಿದತಾ ನ್ಸ್ಮ್ಗ್  ಬತದಿಾ ಹ ೇಳುತ್ುರ ಕೇ ... 

ಏನನತನ ನ ಕೇಡಬ ೇಕತ 

ಬ ೂೇಧಕನನುು ಪರೇಕ್ಷಿಸಬ ೇಕಾದ ವಿಷ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಟಯನುು 
ತಿಮೊಥ ಯನು ನಮಗ  ಕ ೂಟ್ಟಟದಾಾನ . 

1 ತಿಮೊಥ  6:3-5 ಯವವನವದರಕ ಬ ೇರ  ವಿಧವವದ 

ಉಪದ ೇಶವನತನ ಮವಡಿ ನಮ್ಮ ಕತ್ಾನವದ ಯೇಸ್ತ ಕ್ರರಸ್ುನ 

ಸ್ಾಸ್ಾವವದ ಮವತ್ತಗಳಿಗಕ ಭಕಯನತಸವರವವದ ಉಪದ ೇಶಕಕೂ 
ಸ್ಮ್ಮತಿಸ್ದ  ಹ ಕೇದರ  ಅವನತ ಒಿಂದನಕನ ಮವಡತವ 
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ಭವರಿಂತಿಯಲ್ಲಿದತಾ ಮ್ದದಿಿಂದ ಕಣತುಗ್ವಣದವನವಗಿದವಾನ . ಇವುಗಳಿಿಂದ 

ಹ ಕಟ ಿೇಕ್ರಚತಿ ಜಗಳದಕಷ್ಣ  ದತಸ್್ಿಂಶಯ ಇವುಗಳು 
ಉಿಂಟವಗತತ್ುವ . ಇದಲಿದ  ಬತದಿಿಗ್ ಟ್ತಿ ಸ್ತ್ಯವಿಹಿೇನರವಗಿದತಾ 
ದ ೇವಭಕ್ರುಯನತನ ಲವಭಸವಧನವ ಿಂದ ಣಿಸ್ತವ ಈ ಮ್ನತಷ್ಯರಲ್ಲ ಿ

ಸಿತ್ಯವವದ ಕಚವಿಟ್ಗಳು ಉಿಂಟವಗತತ್ುವ . 

 ಸ್ತಳವಳದ ಉಪದ ೇಶ 

ಬರ ಯಲ್ಾಟ್ಟ ದ ೇವರ ವಾಕಯಕ ಾ ವಿರುದಧವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು 
ಯಾವುದನಾುದರೂ ಬ ೂೇಧಿಸ್ದರ  ಅದು ಸುಳಳು ಉಪದ ೇಶವಾಗಿದ , 
ಮತುು ಎಚಚರಕ ಯಿಿಂದ ಅದನುು ದೂರವಿಡಬ ೇಕು. 

2 ಪ್ ೇತ್ರ 2:1 ಆದರ  ಇಸವರಯೇಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ತಳುಳ ಪರವವದಿಗಳ  

ಎದಾರಲವಿ. ಅದ ೇ ಪರಕವರ ನ್ಸ್ಮ್ಮಲ್ಲಿಯಕ ಸ್ತಳುಳಬ ಕೇಧಕರತ 
ಇರತವರತ. ಅವರತ ನವಶಕರವವದ ಮ್ತ್ಬ ೇಧಗಳನತನ ಕಳಳತ್ನದಿಿಂದ 

ಹತಟ್ಟಿಸ್ತವವರಕ ತ್ಮ್ಮನತನ ಕ ಕಿಂಡತಕ ಕಿಂಡ ಒಡ ಯನನತನ ಕಕಡ 

ರ್ವವು ಅರಿಯವು ಎಿಂದತ ಹ ೇಳುವವರಕ ಆಗಿದತಾ ಪಕೂನ  ತ್ಮ್ಮ 
ಮೇಲ  ನವಶವನತನ ಬರಮವಡಿಕ ಕಳುಳವರತ. 

2 ತಿಮೊಥ  4:3 ಯವಕಿಂದರ , ಜನರತ ಸ್ಾಸ್ಾಬ ಕೇಧನ ಯನತನ 
ಸ್ಹಿಸ್ಲವರದ ಕವಲವು ಬರತತ್ುದ . ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರತ ತಿೇಟ ೇ 
ಕ್ರವಿಗಳುಳಳವರವಗಿ ತ್ಮ್ಮ ದತರವಶ್ ಗಳಿಗ್  ಅನತಕಕಲರವದ ಅನ ೇಕ 

ಉಪದ ೇಶಕರನತನ ಇಟ್ತಿಕ ಕಳುಳವರತ ... 

 ವಿನಾಶಕಾರ ಪ್ಾಷ್ಿಂಡ ಸ್ದಾಾಿಂತಗಳಳ 

 ಮನುಷ್ಯರ ಸಿಂಪಾದಾಯಗಳಳ 

ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯು ಪಾಕಟ್ವಾಗಿರುವ ದ ೇವರ ವಾಕಯಕ ಾ ವಿರುದಧವಾಗಿ 

ವಿನಾಶಕಾರ ಪ್ಾಷ್ಿಂಡ ಸ್ದಾಾಿಂತಗಳನುು ಅರ್ವಾ ಮನುಷ್ಯರ 

ಸಿಂಪಾದಾಯಗಳನುು ಬ ೂೇಧಿಸುತಿುದಾರ , ಅವನನುು ಶಿಕ್ ಗ ೂಳ 

ಪಡಿಸಬ ೇಕು, ಸರಪಡಿಸಬ ೇಕು ಅರ್ವಾ ತ್ ಗ ದುಹಾಕಬ ೇಕು. 

 ವಾಕಯದಿಿಂದ ಪರಶ್  ೇಧಿಸಬ ೇಕು 

ನಾವು ದ ೇವರ ವಾಕಯದಿಿಂದ ಸತಯವನುು ಎಚಚರಕ ಯಿಿಂದ 

ಪರಶ್  ೇಧಿಸಬ ೇಕು. 

ಅಪೊಸ್ುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 17:11 ಆ ಸ್ಭ ಯವರತ 
ಥ ಸ್ಲ ಕೇನ್ಸ್ೇಕದವರಿಗಿಿಂತ್ ಸ್ದತಿಣವುಳಳವರವಗಿದತಾ ದ ೇವರ 

ವವಕಯವನತನ ಸಿದಿ ಮ್ನಸಿ್ನ್ಸ್ಿಂದ ಅಿಂಗಿೇಕರಿಸಿ ಇವರತ ಹ ೇಳುವ 
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ಮವತ್ತ ಹೌದ ಕೇ ಏನ ಕೇ ಎಿಂಬ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರತಿದಿನವೂ 

ಶ್ವಸ್ರಗರಿಂರ್ಗಳನತನ ಶ್ ೂೇಧಿಸ್ತತಿುದಾರತ. 

 ಉದ ಾೇಶವನುರತು ಪರಶ್  ೇಧಿಸಬ ೇಕು 

ನಾವು ನಾಯಕನ ಉದ ಾೇಶವನುರತು ಎಚಚರಕ ಯಿಿಂದ 

ಪರಶ್  ೇಧಿಸಬ ೇಕು, ಮತುು ನೇಚ ಲಾಭಕಾಾಗಿ ಬ ೂೇಧನ  ಮಾಡುವ 

ಅರ್ವಾ ಸ ೇವ  ಮಾಡುತಿುರುವವರ ವಿಷ್ಯದಲಿಲ 
ಎಚಚರಕ ಯಿಿಂದಿರಬ ೇಕು. 

ತಿೇತ್ 1:10,11 ಅನ ೇಕರತ ಬರಿೇ ಮವತಿನವರವಗಿಯಕ 

ಮೊೇಸ್ಗ್ವರರವಗಿಯಕ ಇದತಾ ಅಧಿಕವರಕ ೂ ಒಳಗ್ವಗದವರವಗಿದವಾರ . 
ಅವರ ಕಳಗ್  ಹ ಚತಿ ಜನರತ ಸ್ತನನತಿಯವರತ. ಅವರತ 
ನ್ಸ್ೇಚಲವಭವನತನ ಹ ಕಿಂದತವದಕವೂಗಿ ಮವಡಬವರದ ಉಪದ ೇಶವನತನ 
ಮವಡಿ ಕತಟ್ತಿಂಬ ಕತಟ್ತಿಂಬಗಳನ ನ ಹವಳುಮವಡತತಿುದಾರ ಅವರ 

ಬವಯಿ ಮ್ತಚಿಿಸ್ಬ ೇಕವಗಿದ . 

2 ಪ್ ೇತ್ರ 2:3 ಅವರತ ದರವವಯಶ್ ಯತಳಳವರವಗಿ ಕಲಪನ ಯ 

ಮವತ್ತಗಳನತನ ಹ ೇಳುರ್ವು ನ್ಸ್ಮಮಿಂದ ಲವಭವನತನ 
ಸ್ಿಂಪ್ವದಿಸ್ಬ ೇಕ ಿಂದಿರತವರತ. ಲ ಕೇಕವಧಿಯಿಿಂದ ಅಿಂರ್ವರಿಗ್  
ದಿಂಡನ ಯ ತಿೇಪುಾ ತ್ಪಪದ  ಬರತತಿುರತವದತ ಅವರ ನವಶವು 
ತ್ಕಕಡಿಸ್ತವದಿಲಿ. 

 ಸಿಂಬಿಂಧಗಳನುು ಪರಶ್  ೇಧಿಸಬ ೇಕು 

ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯ ಇತಿಮಿತಿಗಳ ಹ ೂರಗ  ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುವ 

ಯಾವ ಸ ೇವ ಯ ಬಗ ಯೆಾದರೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬ ೇಕು. 

ರ ಕೇಮವಪುರ 13:1,2 ಪರತಿ ಮ್ನತಷ್ಯನತ ತ್ನನ ಮೇಲ್ಲರತವ 

ಅಧಿಕವರಿಗಳಿಗ್  ಅಧಿೇನನವಗಿರಲ್ಲ. ಯವಕಿಂದರ  ದ ೇವರಿಿಂದ ಹ ಕರತ್ತ 
ಒಬಬರಿಗಕ ಅಧಿಕವರವಿರತವದಿಲಿ. ಇರತವ ಅಧಿಕವರಿಗಳು ದ ೇವರಿಿಂದ 

ನ ೇಮಸ್ಲಪಟ್ಿವರತ. ಆದದರಿಿಂದ ಅಧಿಕವರಕ ೂ ಎದತರತಬ್ಲೇಳುವವನತ 
ದ ೇವರ ನ ೇಮ್ಕವನತನ ಎದತರಿಸ್ತರ್ವುನ . ಎದತರಿಸ್ತವರತ 
ಶಕ್ ಗ್ ಕಳಗ್ವಗತವರತ. 

ಸ್ಮವಪಿು 

ಬ ೂೇಧಕರು ಕ್ತಾಸುನ ದ ೇಹದಲಿಲ ಬಹಳ ಮುಖಯವಾದ ಸ ೇವ ಯನುು 
ಮಾಡುವವರಾಗಿದಾಾರ . ಕ ಲ್ವು ಬ ೂೇಧಕರ ಸ ೇವ ಯು ನದಿಗಷ್ಟವಾದ 

ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಗ  ಸ್ೇಮಿತವಾಗಿರುತುದ . ಬ ೇರ  ಸಭ ಗಳಲಿಲ 
ಬ ೂೇಧಿಸಲ್ು ಇತರರನುು ಕಳಳಹಿಸಲಾಗುತುದ . 
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ವಾಕಯದಲಿಲ ಸಮತ್ ೂೇಲ್ನ ಕಾಪ್ಾಡಿಕ ೂಳುಲ್ು ಬ ೂೇಧಕರು ನಮಗ  
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ಾುರ . ಅವರು ನಮಮನುು ದ ೇವರ ವಾಕಯದಲಿಲ 
ನ ಲ ಗ ೂಳಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ನಮಮನುು ಸರಯಾದ ಹಾದಿಯಲಿಲ 
ನಡ ಸುತ್ಾುರ . 

ಪರವಮ್ಶ್ ಾಗ್ವಗಿರತವ ಪರಶ್ ನಗಳು 

1. ವಿಶ್ ೇಷ್ವಾಗಿ ಬ ೂೇಧಕರ ಸವಭಾವ ಅರ್ವಾ ಶಾದ ಧಯನುು ತ್ ೂೇರಸುವ ಮೂರು ಗುರುತುಗಳನುು ಹ ಸರಸ್ರ. 

 

 

2. ಬ ೂೇಧಕರ ಸ ೇವ ಯ ಬಗ ೆ ವಿವರಸ್ರ. 

 

 

3. ಒಬಬರ ಬ ೂೇಧನ ಯನುು ಪರಶ್  ೇಧಿಸುವಾಗ ಗಮನಸಬ ೇಕಾದ ಮೂರು ವಿಷ್ಯಗಳನುು ಹ ಸರಸ್ರ. 

 

 

 

 

 


